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BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG SYIQAQ DAN SHULH

DALAM HUKUM ISLAM

A. Syiqaq

1. Pengertian Syiqaq

Syiqaq secara  bahasa  berarti  perselisihan,  percekcokan,  dan

permusuhan.  Perselisihan  yang  berkepanjangan  dan  meruncing  antara

suami  dan  istri. Kamal  Muchtar,  peminat  dan  pemerhati  hukum  Islam

dari  Indonesia,  pengarang  buku Asas-Asas  Hukum  Islam  tentang

Perkawinan,mendefinisikannya sebagai perselisihan  sebagai  perselisihan

antara  suami  dan  istri  yang  didamaikan  oleh  dua  orang  hakam.1

Untuk  mengatasi  kemelut  rumah  tangga  yang  meruncing

antara  suami  dan  istri  agama  Islam  memerintahkan  agar  diutuskan

dua  orang  hakam  (jurudamai).  Pengutusan  hakam  ini  bermaksud

untuk  menelusuri  sebab-sebab  terjadinya syiqaq dan  berusaha  mencari

jalan  keluar  guna  memberikan  penyelesaian  terhadap  kemelut  rumah

tangga  yang  dihadapi  oleh  kedua  suami  istri  tersebut.2

Syiqaq merupakan perselisihan yang berawal dan terjadi pada

kedua belah pihak suami dan istri secara bersama-sama. Dengan demikian,

Syiqaq berbeda denganNusyuz, yang perselisihannya hanya berawal dan

terjadi pada salah satu pihak, yaitu dari pihak suami atau istri.3

2. Dasar Hukum Syiqaq

1 Dahlan  Abdul  Aziz, Ensiklopedi  Hukum  Islam, (Jakarta: PT Intermasa, 1997)
hlm.1708

2Ibid.
3 Shalih bin Ghonim As-Sadlan, Kesalahan-Kesalahan Istri, (Jakarta : Pustaka Progresif,

2004), Hlm. 3.
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Dasar hukum syiqaq ialah firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 35

yang berbunyi:









Artinya: “dan jika kamu bimbangkan perpecahan di antara mereka

berdua (suami isteri) maka lantiklah "orang tengah" (untuk
mendamaikan mereka, iaitu), seorang dari keluarga lelaki dan
seorang dari keluarga perempuan. jika kedua-dua "orang
tengah" itu (dengan ikhlas) bertujuan hendak mendamaikan,
nescaya Allah akan menjadikan kedua (suami isteri itu)
berpakat baik. Sesungguhnya Allah sentiasa Mengetahui, lagi
amat mendalam pengetahuanNya”.4

Berdasarkan firman Allah SWT tersebut, jika terjadi kasus syiqaq

antara suami istri, maka diutus seorang hakam dari pihak suami dan

seorang hakam dari pihak isteri untuk mengadakan penelitian dan

penyelidikan tentang sebab musabab tentang terjadinya syiqaq serta

berusaha mendamaikannya. Atau mengambil prakarsa putusnya

perkawinan kalau sekiranya jalan inilah yang sebaik-baiknya.5

Mengenai masalah kewenangan yang dimiliki oleh kedua hakam,

para ulama' berselisih pendapat bahwa tugas kedua hakam tersebut hanya

sebagai juru damai saja, bukan berwenang untuk menceraikan ikatan

perkawinan. Sedang menurut pendapat Imam Maliki karena keduanya

4Depag RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penerjemahan Al-Qur’an, 1983) h.604

5 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000) h. 41



24

telah ditunjuk oleh pengadilan agama, kedua hakam tersebut juga

mempunyai kewenangan dimana kekuasaannya sebagaimana yang dimiliki

oleh pengadilan agama, yaitu berwenang untuk menceraikannya, baik

dalam bentuk memaksakan untuk perceraian dalam bentuk talak ataupun

dalam bentuk Khulu' (talak tebus).6

3. Bentuk-Bentuk Syiqaq

Adapun bentuk-bentuk  konflik  (Syiqaq)  dalam  rumah  tangga

yang sering  menghancurkan  bahtera  kehidupan  rumah  tangga  adalah

sebagai berikut :

a. Istri tidak memenuhi kewajiban suami.

Standar utama mencapai keharmonisan dan cinta kasih serta

sayang adalah kepatuhan istri dalam rumah tangganya. Allah

menggambarkan perempuan yang sholeh dengan perempuan yang

patuh terhadap suaminya serta menjadi wali bagi suaminya. Dalam hal

ini seorang istri harus menta’ati perintah dari seorang suami, asalkan

perintah tersebut tidak melenceng dari jalan Islam.7

b. Tidak memuaskan hasrat seksual suami, melakukan pisah ranjang

dan menolak untuk menanggapi panggilannya.

Seks adalah kebutuhan pria dan wanita, karena itu  para istri

adalah pakaian bagi kamu (suami) dan kamupun adalah pakaian bagi

mereka.8 Hubungan seks dalam rumah tangga ternyata bukan sebatas

sarana melainkan sebagai satu tujuan. Terpenting yang harus dijaga

oleh kaum perempuan agar kepuasan seks suaminya tetap terjaga. Dari

6 Kamal Muchtar , Asas-Asas Hukum Islam, (Jakarta: PT. Karya Unipress, 1974) h. 78.
7 Muhammad M. Dlori, Dicintai Suami Istri Sampai Mati, (Yogya, Kata Hati, 2005), hlm.

87.
8 M. Quraish Shihab, “Tafsir Al-Misbah Vol I,” (Jakarta, Lentera Hati, 2000), hlm.384.
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ungkapan itu istri wajib memuaskan seks suami selagi masih dalam

batas-batas kewajaran dan tidak menyalahi hukum syariat Islam. Istri

wajib memenuhi tugas seksualnya terhadap suami. Istri tidak boleh

menolak kecuali karena alasan-alasan yang dapat diterima atau

dilarang hukum.9

c. Keluar dari rumah tanpa seizin suami atau tanpa hak syar’i.

Keluarnya istri dari rumah tanpa seijin suami walaupun untuk

menjenguk orang tua adalah merupakan kedurhakaan istri terhadap

suami, karena hal itu bisa menyebabkan kerusakan dan kehancuran

rumah tangga.

d. Tidak mampu mengatur keuangan.

Disamping istri wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya,

istri juga wajib memelihara harta suaminya. Dengan kata lain tidak

boros, berlaku hemat demi masa depan anak-anaknya dan belanja

secukupnya tidak hura-hura. Kalau istri boros, itu merupakan

kesalahan istri dalam mengatur keuangan keluarga, karena hal itu sama

halnya dengan seorang istri yang tidak dapat menjaga harta kekayaan

suami yangdipercayakan kepadanya. Bila hal ini dilakukan terus maka

akan mengakibatkan munculnya keretakan dalam rumah tangga.

e. Meninggalkan kewajiban-kewajiban agama atau sebagainya.

Suami atau istri  tidak  menjalankan  kewajiban  dalam

tuntutan  agama  seperti  shalat, puasa, dan zakat serta kewajiban yang

lain.

9 Muhammad M. Dlori, Op .cit, hlm. 91.
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f. Seorang Suami tidak memenuhi kewajiban istri.

Dalam rumah tangga tidak hanya istri yang selalu memenuhi

kewajibannya sebagai istri, suami pun harus memenuhi kewajibannya

sebagai suami terhadap istri. Karena kedua belah pihak sudah

melakukan ikatan pernikahan. Maka kedua-duanya harus menjalankan

kewajibannya masing-masing.

g. Ketidakmampuan suami menafkahi keluarganya.

Setiap suami harus memahami bahwa istri adalah amanah yang

dibebankan di pundak suami dan merupakan keharusan baginya untuk

memberikan nafkah sejauh kemampuannya. Suami harus memberikan

nafkah lahir batin pada istrinya dengan kemampuannya, suami

memberi makan, minum dan pakaian serta menggaulinya dengan

sebaik mungkin dan dengan kemampuannya asalkan tidak menzalimi

istrinya.10

h. Suami tidak pengertian kepada istri.

Banyak sang suami yang tidak mengetahui gangguan-gangguan

kodrati yang dialami istri, seperti sedang hamil, haid, nifas, dan lain-

lain. Apalagi disaat istri sedang mengidam sang suami harus

pengertian pada sang istri. Mengidam adalah keinginan sang istri yang

sangat mendesak terhadap sesuatu disaat dalam keadaan hamil. Boleh

jadi mengidam itu diingini oleh semangat ketidaksukaannya terhadap

sesuatu, sehingga ia tidak bisa melihat atau menciumnya, kadang juga

10 Shalih bin Ghonim As-Sadlan, Op. Cit., h. 236
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membenci sang suami dan rumah. Dalam keadaan ini suami istri harus

mengerti kondisi yang dialami sang istri.11

B. Shulh

1. Pengertian Shulh

Secara  bahasa  kata al- shulhu (الصلح) berarti

perdamaian,12memutus  pertengkaran atau perselisihan(قطع النزاع).13 Secara

istilah  Syara’ ulama  mendefinisikan Shulh sebagai  berikut:

a. Menurut Taqiy al- Din Abu Bakar Ibnu Muhammad al- Husaini :

نيصماملتخاالعقدالذيينقطعبهحصومة
Artinya: “Akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang

bertengkar (berselisih)”14.

b. Hasby Ash-Siddiqie dalam bukunya Pengantar Fiqih Muamalah

berpendapat bahwa yang dimaksud al- Shulh adalah:

بهع ارتحقعلىمايرتفعاليفتنازعانملعقديتفقفيها
Artinya: “Akad yang disepakati  dua orang yang bertengkar dalam

hak  untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat

hilang perselisihan”.15

c. Sayyid  Sabiq  berpendapat  bahwa  yang  dimaksud  dengan al –

Shulhu adalah  suatu  jenis  akad  untuk  mengakhiri  perlawanan

antara dua  orang  yang  berlawanan.16

11 Muhammad Bin Ibrahim Al-Hamd, Kesalahan-Kesalahan Suami, (Surabaya: Pustaka
Progresif, 2004), hlm. 76.

12 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia, (Surabaya: Pustaka
Progresif, 1997), h. 788.

13Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad al- Husaini, Kifayah al- Akhyar,
(Bandung: PT al- Marif, 2007), h. 271.

14Ibid.
15Hasbi Ash Siddiqi, Pengantar Fiqih Muamalat,(Bulan Bintang: Jakarta, 1984), hlm.92.
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d. Menurut  Syeikh  Ibrahim  Al  Bajuri  yang  dikutip  oleh  Said  Agil

Husien Al Munawar  dituliskan  bahwa  yang  dimaksud As-Shulhu

adalah:

قطعهاصلبهحيعقد
Artinya : ”Akad yang berhasil memutuskannya”17

Dari  beberapa  definisi  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa

“Shulh adalah  suatu usaha untuk mendamaikan dua  pihak  yang

berselisihan, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhandalam

mempertahankan hak,  dengan usaha tersebut dapat di harapkan

akanberakhir perselisihan”.  Dengan  kata lain, sebagai mana yang di

ungkapkan oleh Wahbah Zuhaily Shulh adalah”akad untuk mengakhiri

semua bentukpertengkaran atau  perselisihan”.18

2. Dasar Hukum Shulh

a. Al-Quran

Perdamaian (al-shulh) disyari’atkan oleh Allah SWT.

Sebagaimana yang  tertuang  dalam  Al- Qur’an pada  Surah  Al-

Hujurat (10):






Artinya : “sebenarnya orang-orang Yang beriman itu adalah

bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu

16Sayyid Sabiq, Op. Cit.,h. 189
17 Said Agil Husain Al Munawar, Pelaksanaan Arbitrase Di Dunia Islam, (Semarang:

Toha Putra,2004) hlm. 45.
18Wahbah Zuhaily, al- Fiqih al – Islami wa Adillatuhu, alih bahasa oleh Abdul Hayyi Al-

Kattani (Beirut: Dar al- Fikr al- Muashir, 2005), jilid IV, hlm. 4330.
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(yang bertelingkah) itu; dan bertaqwalah kepada Allah
supaya kamu beroleh rahmat.19

b. Hadits

Sebagai  sumber  kedua  dari  Hukum Islam, Rasulullah  SAW

juga  menganjurkan  untuk  melaksanakan perdamaian  dalam  salah

satu  hadis  yang  di  riwayatkan  oleh Ibnu  Hibban  dan  At-Tirmizi

dari  Umar  Bin  Auf  Al- Muzanni  Rasulullah Saw. Bersabda:

َناملُْسِلَمْيِنإآلَصَلًحاَأَحلََّحَراًماَوَحرََّحمَالالً  )الرتمذيرواه(الصُّْلُحَجائِزٌبـَيـْ
Artinya: “Mendamaikan dua muslim (yang berselisih) itu hukumnya

boleh kecuali perdamaian yang mengarah kepada upaya

mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram”.

(HR. Al-Turmudzi).20

Contoh  menghalalkan  yang  haram  seperti  berdamai  untuk

menghalalkan  riba. Contoh  mengharamkan  yang  halal  berdamai

untuk mengharamkan  jual  beli  yang  sah.

c. Ijma’ Ulama

Ijma’Ulama sebagai sumber Hukum Islam ketiga telah

memperkuat tentang adanya lembaga arbitrase Islam untuk

mengantisipasi persengketaan para pihak dalam berbagai aspek

kehidupan. Ulama  bersepakat  dan  menganjurkan  amalan Shulh

dilaksanakan  di  dalam  kasus  dan  permasalahan  yang  dibenarkan

menurut  al-Quran  dan al-Sunnah. Menurut  Kitab  al-Fiqh  al-Islami

19Depag RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penerjemahan Al-Qur’an, 1983) h.532

20Imam Turmuzi, Sunan Imam Al- Turmuzi,(Beirut:Al-Maktabah Al-Ashuriyyah,2003) h.
450.
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Wa  Adillatuhu,  jumhur ulama berpendapat  terdapat  empat  rukun

Shulh yaitu  dua  orang yang  beraqad, sighah,  perkara  yang

dipertikaikan  dan  ganti Shulh.21

Antara  rukun-rukun Shulh yang  disepakati  oleh  para  ulama

seperti  berikut:

1. Mhusalih yaitu  dua  belah  pihak  yang  melakukan  akad Shulh

untuk  mengakhiri  pertengkaran  atau  perselisihan.

2. Mushalih ‘anhu yaitu  persoalan  yang  diperselisihkan.

3. Mushalih bih yaitu  sesuatu  yang  dilakukan  oleh  salah  satu

pihak terhadap  lawannya  untuk  memutuskan  perselisihan. Hal

ini disebut  dengan  istilah badal al-Shulh.

4. Shigat ijab  kabul  yang  masing-masing  dilakukan  oleh  dua

pihak yang  berdamai. Seperti  ucapan  “aku  bayar  utangku

kepadamu yang  berjumlah  lima  puluh  ribu  dengan  seratus  ribu

(ucapan pihak pertama)”. Kemudian,  pihak  kedua  menjawab

“saya terima”.

Jika  telah  di  ikrarkan  maka  konsekuensinya  kedua  belah

pihak  harus  melaksanakannya. Masing–masing  pihak  tidak

dibenarkan  untuk mengundurkan  diri  dengan  jalan  memfasaknya

kecuali  di  sepakati oleh kedua  belah  pihak.22

21 Sheikh Ghazali bin Haji Abdul Rahman, Sulh Dalam Perundangan Islam, Jurnal
Undang-undang IKIM, Vol. 4 No.2 (Julai-Disember 2000), hlm. 11-12.

22Ghazaly Abdul Rahman, Ihsan Ghufron, Shidiq Sapiudin, Fiqih Muamalat, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Grup,2010) h. 197.
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3. Bentuk-BentukShulh

Dijelaskan  dalam  buku  Fiqh  Syafi’iyah23 oleh Idris Ahmad

bahwa al-shulhu (perdamaian)  di  bagi  menjadi  4  bagian  berikut  ini:

a. Perdamaian  antara  muslimin  dengan  kafir, yaitu  membuat

perjanjian untuk  meletakkan  senjata  dalam  masa  tertentu, secara

bebas  atau  dengan  jalan  mengganti  kerugian  yang  di  atur  dalam

undang – undang  yang  di  sepakati  dua  belah  pihak.

b. Perdamaian  antara  kepala  negara  (Imam/Khalifah) dengan

pemberontak, yakni membuat perjanjian-perjanjian  atau  peraturan

mengenai  keamanan  dalam  negara  yang  harus  dia taati, lengkapnya

dapat  di  lihat  dalam  pembahasan  khusus  tentang bughah24.

c. Perdamaian  antara  suami  dan isteri  yaitu  membuat  perjanjian  dan

aturan–aturan  pembagian  nafkah,  masalah durhaka (nusyuz), serta

dalam  masalah  haknya  kepada  suaminya  manakala  terjadi

perselisihan.

d. Perdamaian  dalam  muamalat,  yaitu  membentuk  perdamaian dalam

masalah  yang  ada  kaitannya  dalam   perselisihan  yang terjadi

dalam  masalah  muamalat.

Di  jelaskan  oleh  Sayyid  Sabiq  bahwa al–shulhu (perdamaian)

di  bagi  menjadi  3  macam  yaitu:

a. Perdamaian tentang iqrar.

23 Muhibin Aman Aly, Mengenal Istilah Dan Rumus Fuqaha, (Kediri:Madrasah Hidayatul
Mubtadiin, 2002) h. 65

24Bughah adalah sebuah pemberontakan melawan pemerintah atau Ulil Amri



32

b. Perdamaian tentang inkar.

c. Perdamaian tentang sukut.25

Adapun  dilihat  dari  keabsahannya  dibagi  menjadi  dua:

a. Shulhu Ibra yaitu  melepaskan  sebagian  dari  apa  yang  menjadi

haknya. Shulhu ibra ini  tidak  terkait  oleh  syarat.

b. Shulhu Muawadah yaitu  berpalingnya  satu  orang  dari  haknya

kepada  orang  lain. Hukum  yang  berlaku  pada shulh ini  adalah

hukum  jual  beli.26

4. Pendapat Ulama mengenai Shulh

Para  ulama  yang  terdiri  dari  Imam  mazhab  berpendapat

bahwaShulh adalah  suatu  keharusan  untuk  dilaksanakan  berdasarkan

pandangan  mereka :

a) Menurut Hanafiah :

Memisahkan persengketaan  dan memutuskan pertikaian

حلق واحكم مبا انزل اهللا عز وجل                               اس بااالحكم بني الن
Artinya : “Menetapkan hukum antara manusia dengan yang hak dan

dengan apa yang ditentukan oleh Allah SWT.” 27

b) Menurut Malikiah :

لزام              حقيقة القضاء األخرب عن حكم شرعي علي سبيل اال
Artinya: “Hakikat qadla adalah pemberitaan terhadap hukum syar’i

menurut jalur yang pasti(mengikat)”28

25Sayyid Sabiq, Op. Cit.,h. 195-196
26 Iman Taqiyyudin Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini, Op. Cit., h. 603.
27 Said Agil Husin Al Munawar, Op. Cit. hlm. 48.
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c) Menurut Syafi’iyah

فصل اخلصوم بني خصيمني فاءكثرحبكم اهللا تعايل        
Artinya: “Memisahkan pertikaian antara pihak yang bertikai atau lebih

dengan hukum Allah SWT ”29

d) Menurut Hanabilah

نبيينة واأللزام به وصل اخلصومات                                                                  
Artinya : “Penjelasandan kewajibannya, serta penyelesaian

persengketaan”

28 Ibid.
29 Ibid. hlm. 49.
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