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BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

A. Pengertian Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang di dalam bahasa Indonesia

sering diterjemahkan dengan perkawinan. Nikah atau Perkawinan dalam Al-

Qur’an dan Hadits disebut dengan Nikah( نكاح ) dan zawaj زواح )

)1.Secara etimologi (harfiah) nikah memiliki banyak arti yaitu " hubungan

jenis kelamin"( الوطء ), "bergabung"( الضم )"mengumpulkan"( لجمع ) dan

juga" akad "( (العقد 2. Nikah menurut istilah syariat Islam adalah akad yang

menghalalkan pergaulan antara laki – laki dan perempuan yang tidak ada

hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban

antara kedua insan3.

Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa kata nikah itu dalam arti hakiki

berarti akad dan arti majazinya adalah bersetubuh (watho’). Sedangkan ulama

Hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah dalam arti hakiki adalah bersetubuh

(watho’) dan arti majazinya adalah akad4.

1 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2007),
Cet-III., h., 35 – 36.

2 Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2005), 42 – 43.

3 Amir Syarifuddin, Loc.cit.

4Ibid., h. 37.
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Secara terminologi perkawinan menurut Abu Hanifah adalah

"Akadyang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita,

yangdilakukan dengan sengaja".Pengukuhan yang dimaksud adalah suatu

pengukuhanyang sesuai dengan ketetapan pembuat syari'ah, bukan sekedar

pengukuhan yangdilakukan oleh dua orang yang saling membuat 'aqad

(perjanjian) yang bertujuanhanya untuk mendapatkan kenikmatan5.

Definisi yang sama di ungkapkan oleh Wahbah Al-Zuhaily yaitu

perkawinanadalah "Akad yang telah di tetapkan oleh syar'i agar seorang laki-

laki dapatmengambil manfaat untuk melakukan istima' dengan seorang

wanita atausebalikya"6.

Muhammad Abu Zahrah juga mengatakan pernikahan ialah7:

َنالرَِّجِلَواْلَمْرأَةِ  ْلِعْشَرِةبـَيـْ , َعْقٌديُِفْيُدِحالُّ

َواِجَباتٍ دُّ اَوحيَِ مَ َوتـََعاَونـُهُ  ُهَماِمْنُحُقْوٍقَوَماَعَلْيِهِمنـْ َماِلَكِليـْ

“suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria

dengan seorang perempuan yang saling membantu, masing-masing

mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi".

5 Muhammad. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, (Jakarta:
Siraja, 2006), Cet. III,  h., 11.

6 Wahbah al - Zuhaily, Al - Fiqh al - Islami Wa Adillatuhu, (Damaskus: Dara al - Fikr, tt),
Jilid VII, h., 23.

7 M. Abu Zahrah, Al-Ahwalul Syakhshiyah, (Darul Fikri Al-‘Arabi, 1987), h. 19.
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Sedangkan para ulama Muta’akhirin dalam mendefinisikan nikah

telah memasukkan hak dan kewajiban antara suami istri, di antaranya adalah:

Menurut Muhammad Rifa’i, nikah adalah suatu akad yang menghalalkan

pergaulan secara syah antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim

dan menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya8. Sedangkan

menurut Sudarsono, nikah adalah akad untuk menghalalkan hubungan serta

membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara laki-laki dan

perempuan di mana antara keduanya bukan muhrim9.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 disebutkan sebagai berikut:

“Pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau MitsaqanGhalidhan

untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan

ibadah”10.

Lebih luas lagi pengertian yang terdapat di dalam Pasal 1 UU No. 1

tahun 1974 sebagai berikut :

“Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa”11.

8Moh.  Rifa’I, loc.cit.

9Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 188

10Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika
Pressindo,1992), h. 114.

11Abdul Gani Abdullah, Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan
PeradilanAgama, (Jakarta: Intermesa, 1991), h. 187
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Dari berbagai pengertian di atas, meskipun redaksinya berbeda akan

tetapi ada kesamaannya. Karena itu dapat disimpulkan pernikahan ialah suatu

akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki

dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagian hidup berkeluarga

yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai

Allah SWT. Dalam konteks ini Rasulullah bersabda:

ثـََناَسِعيُدبـْنُأَبِيَمْرَميََأْخبَـَرنَاُحمَمَُّدبـُْنَجْعَفرٍَأْخبَـَرنَاُمحَْيُدبـُْنأَبِيُحَمْيٍدالطَّوِيُألَنـَُّهَسِمعَ  أَنَ َحدَّ
ُهيَـُقوُجلَاَءَثَالثَُةَرْهٍطِإلَ  َنَماِلٍكَرِضَياللَُّهَعنـْ ىبـُُيوتَِأْزَواِجالنَِّبيَِّصلَّىاللَُّهَعَلْيِهَوَسلََّمَيْسأَُلو َسبـْ

نَِّبيَِّصلَّ نـََعْنِعَباَدِةالنَِّبيَِّصلَّىاللَُّهَعَلْيِهَوَسلََّمَفَلمَّاُأْخِربُواَكأَنـَُّهْمتَـَقالُّوَهافَـَقاُلواَوأَيـْنَـَنْحُنِمْنال
ْنَذْنِبِهَوَماتََأخََّرقَاَألََحُدمهَُْأمَّاأَنَافَِإنِّيُأَصلِّياللَّْيَألََبًداَوقَ ىاللَُّهَعَلْيِهَوَسلََّمَقْدُغِفَرَهلَُماتـََقدَّممَِ 

اَآلَخرُأَنَاَأُصوُمالدَّْهَرَوَالأُْفِطُرَوَقاَآلَخرُأَنَاَأْعَتزُِاللنَِّساَءَفَالأَتـََزوَُّجأََبًداَفَجاَءَرُسوُالللَّهِ 
نـُْتْمالَِّذينَـُقْلُتْمَكَذاوََكَذاأََماَواللَِّهِإنِّيَألَْخَشاُكْمِللَِّهَوأَتْـ َصلَّىاللَُّهَعَلْيِهَوَسلََّمِإلَْيِهْمَفَقاَألَ 

َرِغبَـَعْنُسنَِّتيَفَلْيَسِمينِّ  .12قَاُكْمَلُهَلِكنِّيَأُصوُمَوأُْفِطُرَوُأَصلِّيَوأَْرُقُدَوأَتـََزوَُّجالنَِّساَءَفَمنـْ

“Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Amir Abu Maryam
Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far Telah
mengabarkan kepada kami Humaid bin Abu Humaid Ath Thawil
bahwa ia mendengar Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata; Ada
tiga orang mendatangi rumah isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi
wasallam dan bertanya tentang ibadah Nabi shallallahu 'alaihi
wasallam. Dan setelah diberitakan kepada mereka, sepertinya
mereka merasa hal itu masih sedikit bagi mereka. Mereka berkata,
"Ibadah kita tak ada apa-apanya dibanding Rasulullah shallallahu
'alaihi wasallam, bukankah beliau sudah diampuni dosa-dosanya
yang telah lalu dan juga yang akan datang?" Salah seorang dari
mereka berkata, "Sungguh, aku akan shalat malam selama-lamanya."
Kemudian yang lain berkata, "Kalau aku, maka sungguh, aku akan
berpuasa Dahr (setahun penuh) dan aku tidak akan berbuka." Dan
yang lain lagi berkata, "Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan

12 Al-Bukhori, Sahih al-Bukhari, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/ 1990 M), Juz 3,
h. 251.
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menikah selama-lamanya." Kemudian datanglah Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam kepada mereka seraya bertanya: "Kalian
berkata begini dan begitu. Ada pun aku, demi Allah, adalah orang
yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan juga paling
bertakwa. Aku berpuasa dan juga berbuka, aku shalat dan juga tidur
serta menikahi wanita. Barangsiapa yang benci sunnahku, maka
bukanlah dari golonganku." (HR al-Bukhari).

B. Hukum Melakukan Pernikahan

Segolongan fuqaha’, yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat

bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Golongan  Zhahiriyah berpendapat bahwa

nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah mutaakhkhirin berpendapat bahwa

nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan

mubah untuk segolongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau

berdasarkan kekhawatiran (akan terjerumus kepada yang haram) dirinya13.

1. Wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan

untuk nikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina

seandainya tidak nikah, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang

tersebut adalah wajib14.

2. Sunnat

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk

melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak nikah tidak dikhawatirkan

13 Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), jilid II, h. 2.

14 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2012), Cet ke-5, h. 18.
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akan berbuat zina, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut

adalah sunnat15.

3. Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak

mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan

kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila

melangsungkan perkawinan akan terlantar dirinya dan istrinya, maka

hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram16.

4. Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan

perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri

sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya

tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat

untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik17.

5. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya,

tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan

apabila melakukannya juga tidak akan melantarkan istri. Perkawinan

15Ibid, h. 19.

16Ibid, h. 20.

17Ibid, h. 21.
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tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan

tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera18.

C. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun nikah adalah bagian dari segala hal yang terdapat dalam

perkawinan yang wajib dipenuhi19,sedangkan syarat yang dimaksud dalam

pernikahan adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan, namun

berada di luar perbuatan itu.Sebagian dari rukun nikah juga merupakan

bagian dari persyaratan nikah. Oleh karena itu, persyaratan nikah mengacu

pada rukun-rukun nikah tersebut20. Dengan demikian, pernikahan dianggap

sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya, sebab kalau tidak terpenuhi syarat dan

rukunnya pada saat akad berlangsung, maka pernikahan tersebut dianggap

batal21.

Jadi, syarat-syarat nikah masuk pada setiap rukun nikah dan setiap

rukun nikah mempunyai syarat masing-masing yang harus ada pada rukun

tersebut, sehingga antara syarat dan rukun itu menjadi satu rangkaian. Artinya

saling terkait dan melengkapi.

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang

rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama yang

18Ibid.

19 Beni Ahmad Saebani, Hukum Perdata Islam Di indonesia, (Bandung: Pustaka Setia,
2011), h. 85.

20Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka satria, 2000), h. 82

21Ibid.
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perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan pendapat tersebut

disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua

ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu

perkawinan adalah : akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan

yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan

akad perkawinan dan mahar atau mas kawin22.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 disebutkan, bahwa rukun

nikah itu terdiri dari lima macam, yaitu :

1. Calon suami

2. Calon istri

3. Wali nikah

4. Dua orang saksi

5. Ijab dan Qabul23.

Adapun syarat- syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan adalah

sebagai berikut :

a. Calon suami

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi calon suami adalah sebagai

berikut:

1) Beragama Islam

2) Terang prianya (bukan banci)

3) Tidak dipaksa

22 Amir Syarifuddin, Op.cit., h. 59.

23 Abdurrahman, op.,cit., h. 116.
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4) Tidak beristri empat orang

5) Bukan mahram calon istri

6) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri

7) Mengetahui calon istri tidak haram dinikahi

8) Tidak sedang ihram haji atau umrah24.

b. Calon istri

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi calon istri adalah sebagai

berikut:

1) Beragama Islam

2) Terang wanitanya (bukan banci)

3) Tidak bersuami dan tidak dalam iddah

4) Bukan mahram calon suami

5) Belum pernah dili’an (sumpah li’an) oleh suami

6) Terang orangnya

7) Tidak sedang dalam ihram haji atau Umrah25.

c. Wali nikah

24Departemen Agama RI, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN), (Jakarta:
ProyekPeningkatan Tenaga Keagamaan Dierektorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
danPenyelenggara Haji, 2004), h. 21.

25Ibid.
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Wali merupakan syarat syahnya suatu pernikahan, demikian

menurut mazhab Imam Malik, Syafi’i dan Abu Hanifah berpendapat,

bahwa jika perempuan melaksanakan akad nikah tanpa wali, maka

hukumnya tidak sah (batal)26, sebagaimana hadits Nabi saw yang

berbunyi:

قَاَلَرُسوُالَللَِّهصلىاللهعليهوسلم: َعْنأَبِيِهَقالَ , َوَعْنأَبِيبـُْرَدَةْبِنأَبِيُموَسى
ِبَوِليٍّ (  )َالِنَكاَحِإالَّ

نُاَْلَمِديِنيـَِّواَلتـِّْرِمِذيُّ  ُنِحبَّانَ , َرَواُهَأْحَمُدَواْألَْربـََعُةَوَصحََّحُهِابـْ َوابـْ
“Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya
Radhiyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa
Sallam bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan wali."
(Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut
Ibnu al-Madiny, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban)27.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi wali adalah sebagai berikut:

1) Laki-laki

2) Dewasa

3) Mempunyai hak perwalian

4) Tidak terdapat halangan perwaliannya28.

Adapun orang-orang yang berhak menjadi wali adalah sebagai

26Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi’i,
Hanafi,Maliki dan Hanbali, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1977), h. 53.

27 Asshan’ani, Op.,cit., h.117

28Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Op.,cit., h. 456
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berikut:

1) Bapak, nenek (bapak dari bapak) dan seterusnya sampai ke atas

2) Saudara laki-laki kandung (seibu sebapak)

3) Saudara laki-laki sebapak

4) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung

5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak dan seterusnya

sampai ke bawah

6) Paman (saudara dari bapak) kandung

7) Paman (saudara dari bapak) sebapak

8) Anak laki-laki paman kandung

9) Anak laki-laki paman sebapak dan seterusnya sampai ke bawah29.

d. Dua orang saksi

Syarat-syarat bagi saksi adalah sebagai berikut:

1) Beragama Islam

2) Laki-laki

3) Baligh

4) Berakal

5) Adil

6) Mendengar (tidak tuli)

7) Melihat (tidak buta)

8) Bisa bercakap-cakap (tidak bisu)

29 Mahmud yunus, Op.cit., h. 55.
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9) Tidak pelupa (mughaffal)

10) Menjaga harga diri (menjaga muru’ah)

11) Mengerti Ijab dan Qabul

12) Tidak merangkap menjadi Wali30.

Adapun syarat-syarat saksi dalam Kompilasi hukum Islam

adalah sebagai berikut:

Pasal 25:

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah adalah seorang

laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak

tuna rungu atau tuli.

Pasal 26:

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta

menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah

dilangsungkan31.

e. Ijab dan Qabul

30 Departemen agama RI. Pedoman pegawai........Op.cit., h. 22.

31 Abdurrahman, Op.cit.,h. 119.
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Rukun nikah yang terakhir adalah ijab dan qabul. Yang

dimaksud Ijab adalah keinginan pihak wanita untuk menjalin ikatan

rumah tangga dengan seorang laki-laki, sedangkan Qabul adalah

pernyataan menerima keinginan dari pihak pertama untuk maksud

tertentu32.

Adapun syarat-syarat yang harus di penuhi dalam melakukan

ijab qabul dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

2) Adanya penerimaan dari calon wali mempelai pria

3) Memakai kata-kata nikah, Tazwij atau terjemahan dari kata nikah

atau Tazwij.

4) Antara ijab dan qabul bersambung

5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya

6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam

ihram haji/umrah.

7) Majelis ijab dan wabul itu harus dihadiri minimum empat orang,

yaitu calon mempelai pria atau walinya, wali dari mempelai wanita

32M. Fauzil Adhim, Mencapai Pernikahan Barakah, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002),

h. 27.
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atau wakilnya dan dua orang saksi33.

Di dalam Kitab Fiqh Sunnah disebutkan bahwa syarat Ijab

Qabul adalah sebagai berikut :

1) Kedua belah pihak sudah Tamyiz

Bila salah satu pihak ada yang gila atau masih kecil dan belum

Tamyiz (membedakan yang benar dan salah), maka

pernikahannya tidak sah.

2) Ijab Qabulnya dalam satu majlis, yaitu ketika mengucapkan

Ijab dan Qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain.

3) Hendaklah ucapan Qabul tidak menyalahi ucapan Ijab, kecuali

kalau lebih baik dari ucapan Ijabnya sendiri yang menyatakan

pernyataan persetujuannya lebih tegas.

4) Pihak-pihak yang melakukan Akad harus dapat mendengarkan

pernyataan masing-masingnya dengan kalimat yang

maksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan Akad nikah34.

D. Halangan Nikah

Setiap wanita menjadi halal berdasarkan syari’at karena dua sisi

kemungkinan karena pernikahan atan karena kepemilikan budak. Secara

33 Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998).
h. 72.

34 Sayyid Sabiq, fiqh Sunnah 6, (Bandung, PT. Alma’arif, 1980), cet-1, h, 53
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global berbagai penghalang yang bersifat syar’i itu terbagi dua macam35.

Pertama  penghalang yang bersifat abadi, yaitu keharaman yang tetap akan

terus melekat selamanya antara laki-laki dan perempuan, apa pun yang terjadi

antara keduanya. Kedua penghalang yang bersifat sementara, yaitu

kemahraman yang sewaktu-waktu berubah menjadi tidak mahram, tergantung

tindakan-tindakan tertentu yang terkait dengan syariah yang terjadi36.

1. Halangan Abadi

a. Halangan nasab (keturunan)

Para ulama sepakat bahwa wanita-wanita yang haram untuk

dinikahi dari segi keturunan ada tujuh yang disebutkan di dalam al-

Qur’an37, yaitu38:

1). Ibu kandung dan seterusnya keatas seperti nenek, ibunya nenek.

2).Anak wanita dan seteresnya ke bawah seperti anak

perempuannya anak perempuan.

3). Saudara kandung wanita.

4).`Ammat / Bibi (saudara wanita ayah)39.

5). Khaalaat / Bibi (saudara wanita ibu).

6). Anak wanita dari saudara laki-laki.

35 Ibnu Rusyd, Bidayatu’l Mujtahid, alih bahasa oleh Abu Usamah Fakhtur Rokhman
(Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 60.

36 Ahmad Sarwat, Fiqih Nikah, h. 35.

37 Ibnu Rusyd, Op.cit., h. 61.

38 Ahmad Sarwat, Loc.cit.

39 Fu’at Ifram Al-Bustani, Munjiduth Thullaab, (Beirut, Lebanon: Dar El-Machreq Sarl,
1986), h. 497.
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7).Anak wanita dari saudara wanita.

b. Halangan perkawinan

Adapun wanita-wanita yang diharamkan karena perkawinan

ada empat, yaitu40:

1). Ibu dari istri (mertua wanita).

2). Anak wanita dari istri (anak tiri).

3). Istri dari anak laki-laki (menantu peremuan).

4). Istri dari ayah (ibu tiri).

c. Halangan susuan

Para ulama sepakat bahwa susuan secara global,

diharamkan karenanya sebagaimana diharamkan karena nasab

(keturunan) (maksudnya, bahwa wanita yang menyusui

kedudukannya sama dengan seorang ibu) maka ia diharamkan bagi

anak yang disusuinya dan semua wanita yang diharamkan bagi anak

laki-laki dari segi ibu nasab41. Wanita-wanita tersebut adalah42 :

1). Ibu yang menyusui.

2). Ibu dari wanita yang menyusui (nenek).

3). Ibu dari suami yang istrinya menyusuinya (nenek juga).

4). Anak wanita dari ibu yang menyusui (saudara wanita sesusuan).

4). Saudara wanita dari suami wanita yang menyusui.

40 Ibnu Rusyd, Op.cit., h. 62.

41Ibid., h. 67.

42 Ahmad Sarwat, Op.cit., h. 36.
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5). Saudara wanita dari ibu yang menyusui.

d. Halangan perzinaan

Fuqaha berselisih pendapat mengenai perkawinan orang

perempuan yang berzina. Jumhur fuqaha membolehkannya, sedang

segolongan fuqaha melarangnya43.

2. Halangan Tidak Abadi

a. Halangan jumlah

Kaum muslim telah sepakat atas kebolehan mengawini

empat orang wanita bersama-sama, yakni bagi laki-laki merdeka.

Mengawini lebih dari empat orang wanita, jumhur fuqaha tidak

membolehkan perkawinan istri yang kelima44, berdasarkan firman

Allah di dalam QS. An-Nisa’ (4): 3









“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 dapat Berlaku adil,
Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.
yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

43Ibnu Rusyd, Op.cit., h. 432.

44Ibid, h. 434.



45

b. Halangan pengumpulan (dua saudara perempuan)

Seorang laki-laki diharamkan untuk mengumpulkan dua

perempuan bersaudara dalam sebuah ikatan, baik pernikahan

maupun kepemilikan melalui perjanjian (biasanya berlaku untuk

budak). Demikian pula diharamkan mengumpulkan seorang

perempuan dengan bibinya, baik dari pihak ayah maupun ibu45.

c. Halangan kehambaan

Fuqaha telah sependapat bahwa seorang hamba boleh

mengawini hamba perempuan, dan perempuan merdeka juga boleh

kawin denganhamba sahaya lelaki, apabila ia dan wali-walinya rela

dengan yang demikian itu. Kemudian mereka berselisih pendapat

tentang perkawinan lelaki merdeka dengan hamba perempuan46.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang laki-laki

merdeka tidak diperbolehkan menikahi budak perempuan kecuali

jika memenuhi dua syarat, yaitu47:

1). Laki-laki tersebut tidak mampu menikahi perempuan merdeka.

2). Takut terjerumus ke dalam kemaksiatan (zina)

45 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, ahli bahasa oleh Moh. Abidun, dkk,  ( Jakarta: Pena Pundi
Aksara, 2009), Jilid 3, h. 317.

46Ibnu Rusyd, Op.cit., h. 438.

47Sayyid Sabiq, Op.cit., h. 323.
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d. Halangan kekufuran

Fuqaha telah sependapat bahwa seorang muslim tidak boleh

menikahi perempuan kafir penyembah berhala48, berdasarkan

firman Allah dalam Q.S Al-Mumtahanah : 10




















“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu
perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji
(keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan
mereka;maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-
benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada
(suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi
orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi
mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang
telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka
apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu
tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-
perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu
bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka
bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara
kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

e. Halangan ihram

48Ibnu Rusyd, Op.cit., h. 440.
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Seseorang yang sedang dalam keadaan ihram, baik laki-laki

maupun perempuan, tidak diperbolehkan untuk melakukan akad

nikah, baik untuk menikahkan dirinya sendiri maupun untuk

menikahkan orang lain dengan perwalian atau perwakilan. Apabila

ia tetap melakukannya maka akad tersebut batal dan akibat hukum

dari pernikahan tersebut tidak berlaku49.

f. Halangan sakit

Fuqaha berselisih pendapat mengenai perkawinan orang

yang menderita sakit berat. Imam Abu Hanifah dan Syafi’i

membolehkannya. Sedang Imam Malik tidak membolehkannya,

berdasarkan pendapat yang terkenal daripadanya50. Masalah ini

akan dibahas lebih luas pada bab IV.

g. Halangan iddah

Wanita yang sedang dalam ‘iddah, baik ‘iddah cerai

maupun ‘iddah ditinggal mati, haram dinikahi oleh seorang laki-

laki51.

h. Halangan hubungan suami istri

Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain,

haram dinikahi oleh laki-laki52, kecuali para hamba sahaya yang

merupakan hasil dari tawanan perang53.

49 Sayyid Sabiq, Op.cit, h. 322.

50Ibnu Rusyd, Op.cit., h. 446.

51Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), Cet. Ke-5, h. 113.
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52Ibid.

53 Sayyid Sabiq, Op.cit, h. 321.


