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BAB II 

DESKRIPSI UMUM PERKAWINAN MENURUT PERATURAN 

PERUNDANGAN DAN FIQH ISLAM 

 

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan 

 Perkawinan berasal dari bahasa Arab”Nakaha” yang artinya berhimpun 

dan kata ―jauz‖ yang berarti ―pasangan‖
38

 dan kata ini menjadi istilah pokok 

dalam Al-Qur‘an untuk menunjuk pada perkawinan,
39

 kemudian dalam berbagai 

bentuknya kata nakaha ditemukan 23 kali, sementara kata zawaja ditemukan tidak 

kurang dari 80 kali dalam Al-Qur‘an
40

. Dengan demikian secara bahasa 

perkawinan di simpulkan yaitu berkumpulnya dua insan yang semula berpisah 

atau sendiri-sendiri, berhimpun menjadi satu kesatuan yang utuh dalam suatu 

ikatan. 

 Adapun perkawinan secara istilah adalah ikatan lahir dan batin antara 

seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan yang maha Esa, seperti yang tertera pada UU No.1 tahun 974 tentang 

Perkawinan. 

 Dari sisi sosiologi, perkawinan dapat juga dikatakan sebagai alat 

pemersatu atau penyatuan yang pada awalnya hanya perpaduan dua insan saja 

merembet menjadi perpaduan antara dua kelompok (keluarga besar) yang awalnya 

tidak saling mengenal dan berdiri sendiri lalu menjalin ikatan atau bermitra dan 

berbesanan
41

. Yakni satu dari keluarga laki-laki (sang suami) dan yang satunya 

dari keluarga perempuan (sang istri). 

 

                                                           
38

 Mahmud Yunus, Kamus Bahasa Arab-Indonesia (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), h. 467. 
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 Muhammad Syata ad-Dimyati,I’anah atthalibin,Juz III (Bandung: al-Ma‘arif  tt.    h. 254. 
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Dasar hukum tentang perkawinan: 

1. Nash Al-Qur‘an 

- Surat Al-Zariyat ayat 49: 

(     َٕ ًَُّشٝ ْْ رَزَ ٌُ ِٖ َُؼََِّ َع٤ْ ْٝ َِّ َش٢ٍْء َخَِْوَ٘ب َص ًُ  ْٖ ِٓ َٝ٩٤)  

 Artinya:― Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya 

kamu mengingat kebesaran Allah‖
42

. 

- Surat Yaasin ayat 36: 

  َٕ ٞ ُٔ ب اَل ٣َْؼَِ َّٔ ِٓ َٝ  ْْ ِٜ ْٗلُِغ ْٖ أَ ِٓ َٝ ْ٘جُِذ اأْلَْسُع  ب رُ َّٔ ِٓ ب  َٜ َِّ ًُ اَط  َٝ َٕ اَُِّز١ َخََِن اأْلَْص ُعْجَؾب  

 Artinya:― Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan 

semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka 

maupun dari apa yang tidak mereka ketahui‖
43

. 

-Surat Al-Shura ayat 11: 

 ِٚ ْْ ك٤ِ ًُ اًعب ٣َزَْسُؤ َٝ ِّ أَْص ْٗؼَب َ َٖ اأْل ِٓ َٝ اًعب  َٝ ْْ أَْص ٌُ ْٗلُِغ ْٖ أَ ِٓ  ْْ ٌُ َُ ََ اأْلَْسِع َعؼَ َٝ اِد  َٝ ب َٔ ِٚ كَبِؽُش اُغَّ ِِ ضْ ِٔ ًَ  ٤ََُْظ 

ُْجَِظ٤ُش  ٤ُغ ا ِٔ َٞ اُغَّ ُٛ َٝ  َش٢ْء  

 Artinya‖―Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis 

kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-

pasangan, dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada 

sesuatupun yang serupa dengan dia, dan dialah yang Maha Mendengar dan 

Melihat‖
44

. 

 - Surat Al-Zukhruf ayat 12: 

اَُّ  َٝ َٕ ًَجُٞ ب رَْش َٓ  ِّ ْٗؼَب َ اأْل َٝ ِِْي  ُْلُ َٖ ا ِٓ  ْْ ٌُ َُ ََ َعؼَ َٝ ب  َٜ َِّ ًُ اَط  َٝ ِز١ َخََِن اأْلَْص  
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Artinya:―Dan yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan dan menjadikan 

untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi‖
45

. 

 

- Surat An-Naba ayat 8: 

اًعب َٝ ْْ أَْص ًُ َخَِْوَ٘ب َٝ  

 

Artinya:―Dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan‖
46

. 

- Surat Al-Zumar ayat 6: 

اطٍ ۚ ٣َ  َٝ ب٤َِٗخَ أَْص َٔ ِّ صَ ْٗؼَب َ َٖ اأْل ِٓ  ْْ ٌُ َُ ٍَ َْٗض أَ َٝ ب  َٜ َع ْٝ ب َص َٜ ْ٘ ِٓ  ََ َّْ َعؼَ اِؽذَحٍ صُ َٝ ْٖ َْٗلٍظ  ِٓ  ْْ ٌُ ِٕ أُ َخَِوَ ْْ ك٢ِ ثُُطٞ ٌُ ْْ ْخُِوُ ٌُ برِ َٜ َّٓ

 َ َٞ ۖ كَأ ُٛ َٚ ئاِلَّ 
ُِْي ۖ اَل ئََُِٰ ُٔ ُْ ْْ َُُٚ ا ٌُ ُْ الِلَّ َسثُّ ٌُ ُِ

بٍد صاََلٍس ۚ رََٰ َٔ ٍِْن ك٢ِ ُظُِ ْٖ ثَْؼِذ َخ ِٓ ِْوًب  َٕ َخ ٠ََّٰٗ رُْظَشكُٞ  

 Artinya: ―Dia menciptakan kamu dari seorang diri kemudian dia jadikan 

daripadanya isterinya dan dia jadikan daripadanya isterinya dan dia menurunkan 

untuk kamu delapan ekor yang berpasangan dari bintang ternak. Dia menjadikan 

kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan. Yang 

demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tidak 

ada Tuhan selain dia; maka bagaimana kamu dapat dipalingkan?
47

. 

- Surat Al-Najm ayat 45: 

ْٗض٠ََٰ  ُ اأْل َٝ ًََش  ِٖ اُزَّ َع٤ْ ْٝ أََُّٗٚ َخََِن اُضَّ َٝ  

 

Artinya:―Dan bahwasanya dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan 

wanita‖
48

. 

- Surat Al-Faatir ayat 11: 

ال رََؼُغ ئاِل َٝ ْٗض٠َ  ْٖ أُ ِٓ  َُ ِٔ ب رَْؾ َٓ َٝ اًعب  َٝ ْْ أَْص ٌُ َّْ َعؼََِ ْٖ ُْٗطلٍَخ صُ ِٓ  َّْ ْٖ رَُشاٍة صُ ِٓ  ْْ ٌُ ُ َخَِوَ الِلَّ َٝ ِٚ ِٔ ِْ   ثِِؼ

َُِي َػ٠َِ ا َّٕ رَ زَبٍة ئِ ًِ ِٙ ئاِل ك٢ِ  ِش ُٔ ْٖ ُػ ِٓ ْ٘وَُض  ال ٣ُ َٝ ٍش  َّٔ ؼَ ُٓ  ْٖ ِٓ ُش  َّٔ ب ٣َُؼ َٓ ِ ٣َِغ٤شَٝ لِلَّ  

                                                           
45
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 ― Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani  

kemudian dia menjadikan kamu berpasangan. Dan tidak ada seorang perempuan-

pun mengandung dan tidak melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. 

Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak 

pula dikurangi umurnya, melainkan dalam kitab. Sesungguhnya yang demikian itu 

bagi Allah adalah mudah
49

, 

- Surat Al-Baqarah ayat 187: 

 

 ُِ َّٖ ُٛ  ۚ ْْ ٌُ كَُش ئ٠ََُِٰ َِٗغبِئ ِّ اُشَّ ٤َب ْْ ٤ََُِْخَ اُّظِ ٌُ َُ ََّ ْْ أُِؽ ٌُ ْٗلَُغ َٕ أَ ْْ رَْخزَبُٗٞ زُ ْ٘ ًُ  ْْ ٌُ ُ أََّٗ َْ الِلَّ ِِ َّٖ ۗ َػ ُٜ ُِجَبط  َُ  ْْ ْٗزُ أَ َٝ  ْْ ٌُ جَبط  َُ

اْشَشثُٞا َؽزَّ  َٝ ًُُِٞا  َٝ  ۚ ْْ ٌُ َُ ُ ًَزََت الِلَّ ب  َٓ اْثزَـُٞا  َٝ  َّٖ ُٛ َٕ َثبِشُشٝ ْْ ۖ كَب٥ْ ٌُ ْ٘ َػلَب َػ َٝ  ْْ ٌُ ُْخَ كَزَبَة َػ٤َِْ ُْ ا ٌُ َُ  َٖ ٤ُْؾ ٠َٰ ٣َزََج٤َّ

 َٝ  َّٖ ُٛ اَل رُجَبِشُشٝ َٝ  ۚ َِ َّ ئ٠َُِ ا٤َُِّْ ٤َب ٞا اُّظِ ُّٔ َّْ أَرِ َُْلْغِش ۖ صُ َٖ ا ِٓ ِد  َٞ َُْخ٤ِْؾ اأْلَْع َٖ ا ِٓ َغبِعِذ ۗ اأْلَْث٤َُغ  َٔ ُْ َٕ ك٢ِ ا لُٞ ًِ ْْ َػب زُ ْٗ أَ

 َِّ٘ ُِ  ِٚ ُ آ٣َبرِ ُٖ الِلَّ َُِي ٣ُج٤َِّ
زََٰ ًَ َٛب ۗ  ِ كاََل رَْوَشثُٞ َِْي ُؽذُٝدُ الِلَّ َٕ رِ ْْ ٣َزَّوُٞ ُٜ بِط َُؼََِّ  

 

 Artinya ― Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur 

dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah 

pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan 

nafsumu  karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma‘af kepadamu. 

Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah 

untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benag putih dari benang 

hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam, janganlah 

kamu campuri mereka itu  sedang kamu beri‘tikaf dalam mesjid. Itulah larangan 

Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan 

ayat-ayatn-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa
50

. 

2. Hadits Nabi Muhammad SAW: 

ْؼَشَش اَُشَّجَبِة ! َٓ ِ ملسو هيلع هللا ىلص ) ٣َب  ٍُ الَِلَّ ٍَ ََُ٘ب َسُعٞ ْغؼٍُٞد سػ٢ هللا ػ٘ٚ هَب َٓ  ِٖ ِ ْث ْٖ َػْجِذ الَِلَّ ُْجَبَءحَ  َػ ُْ اَ ٌُ ْ٘ ِٓ ِٖ اْعزََطبَع  َٓ

 َٓ َٝ ِْلَْشطِ ,  ُِ  ُٖ أَْؽَظ َٝ ِْجََظِش ,  ُِ ْط , كَاَُِّٗٚ أََؿغُّ  َّٝ ٤َِْزََض ِٚ كَ زََّلن  َػ٤َِْ ُٓ َعبء  (   ِٝ ِّ ; كَاَُِّٗٚ َُُٚ  ْٞ ِٚ ثِبُظَّ ْْ ٣َْغزَِطْغ كَؼ٤ََِْ َُ ْٖ  
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 Artinya:―Abdullah Ibnu Mas‘ud Radliyallahu ‗anhu berkata: Rasulullah 

‗alaihi wa sallam.  ersabda pada kami:‖ wahai generasi muda  barangsiapa di 

antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat 

menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu 

hendaknya berpuasa  sebab ia dapat mengendalikanmu‖ Muttafaq Alaihi
51

. 

َّٕ اََُّ٘ج٢َِّ ملسو هيلع هللا ىلص َ ٍُِي سػ٢ هللا ػ٘ٚ ) أ ب َٓ  ِٖ ْٖ أََِٗظ ْث َػ َٝ , ُّ أََٗب َٝ ٢ِّ٘ أََٗب أَُط٢ِِّ  ٌِ َُ : ٍَ هَب َٝ  , ِٚ أَص٠َْ٘ َػ٤َِْ َٝ  , َ ذَ الَِلَّ ِٔ  َؽ

) ٢ِّ٘ ِٓ ْٖ ُعَّ٘ز٢ِ ك٤َََِْظ  ْٖ َسِؿَت َػ َٔ ُط اََُِّ٘غبَء , كَ َّٝ أَرََض َٝ أُْكِطُش ,  َٝ  ُّ أَُطٞ َٝ  

   ِٚ زَّلَن  َػ٤َِْ ُٓ  

 Artinya:―Dari Anas Ibnu malik Radliyallahu ‗anhu bahwa Nabi 

Shallallahu ‗alaihi wa sallam setelah memuji Allah dan menyajung-Nya 

bersabda:‖Tetapi aku sholat  tidur  berpuasa  berbuka  dan mengawini perempuan. 

 arang siapa membeci sunnahku  ia tidak termasuk ummatku.‖Muttafaq Alaihi
52

. 

َػْ٘  ٤ًب َشِذ٣ذًا ,َٝ ْٜ َٗ  َِ ُّ ِٖ اُزَّجَز ٠َٜ َػ ْ٘ ٣َ َٝ ُْجَبَءحِ ,  ُش ثِب ُٓ
ِ ملسو هيلع هللا ىلص ٣َأْ ٍُ الَِلَّ َٕ َسُعٞ ب ًَ  ( : ٍَ ُُٞدَ  ُٚ هَب َٞ ُْ دُٝدَ اَ َٞ ُْ ُعٞا اَ َّٝ ٍُ : رََض ٣َوُٞ َٝ

ذُ , َٔ اُٙ أَْؽ َٝ ِخ (  َس َٓ ُِْو٤َب َّ اَ ْٞ ْٗج٤َِبَء ٣َ َ ُْ اأَْل ٌُ ٌَبصِش  ِث ُٓ َٕ  ئ٢ِِّٗ  ُٖ ِؽجَّب َؾُٚ اِْث َطؾَّ َٝ  

 Artinya:―Anas Ibnu Malik Radliyallaahu ‗anhu berkata: Rasulullah 

Shallallahu ‗alaihi wa sallam memerintahkan kami berkeluarga dan sangat 

melarang kami membujang.  eliau bersabda:‖Nikahilah perempuan yang subur 

dan penyayang. Sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di 

hadapan para Nabi pada hari kiamat‖. Riwayat Ahmad. Hadits shahih Ibnu 

Hibban
53

. 
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1. Menurut UU No.1 Tahun 1947 tentang Perkawinan 

 Pengertian perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 

1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, memberikan definisi perkawinan sebagai 

berikut: 

 ―Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang 

wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhan-an Yang Maha Esa‖ 2002:38 
54

. 

Apabila definisi diatas kita telaah, maka terdapatlah lima unsur didalamnya: 

a. Ikatan lahir bathin. 

b. Antara seorang pria dan seorang wanita. 

c. Sebagai suami-isteri. 

d. Membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal. 

e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

 Di dalam lima unsur diatas ini penulis akan mencoba memberikan 

penjelasan khusus yaitu unsur pertama dan yang kedua sehingga akan jelas 

pemahamannya: 

A.d. ikatan lahir bathin. 

  Yang dimaksud dengan ikatan lahir bathin adalah, bahwa ikatan itu 

tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau bathin saja, akan tetapi kedua-

duanya harus terpadu erat. Suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat 

dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang 
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wanita untuk hidup bersama sebagai suami-isteri, dengan kata lain hal itu disebut 

dengan hubungan formal, hubungan formal ini nyata baik bagi prihal mengikatkan 

dirinya maupun bagi pihak ketiga, sebaliknya suatu ikatan bathin merupakan 

hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tidak nampak, tidak nyata yang 

hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, ikatan bathin ini merupakan 

dasar ikatan lahir. Ikatan bathin ini yang dapat dijadikan dasar pondasi dalam 

membentuk dan membina keluarga yang bahagia. 

 Dalam membina keluarga yang bahagia sangatlah perlu usaha yang 

sungguh-sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagau ikatan suami-isteri atau 

calon suami-isteri dalam kedudukan mereka yang semestinya dan suci seperti 

yang disejajarkan oleh Agama yang kita anut masing-masing dalam Negara yang 

berdasarkan pancasila. Perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahir akan 

tetapi juga menyangkut unsur bathiniah
55

. 

A.d. 2. Antara seorang pria dan seorang wanita. 

 Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang 

wanita dengan demikian, maka kesimpulan yang dapat ditarik pertama-tama 

bahwa hubungan perkawinan selain antara pria dan wanita tidaklah mungkin 

terjadi misalnya antara seorang pria dengan seorang pria atau seseorang wanita 

dengan wanita ataupun seorang wadam dan wadam lainnya. Disamping itu 

kesimpulan yang dapat ditarik ialah bahwa dalam unsur yang kedua ini 

terkandung asas monogamy. 

 Dari penjelasan diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan bukan saja 

mempunyai unsur-unsur lahir atau jasmani. Akan tetapi juga mempunyai unsur 

bathin atau rohani mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk 

keluarga yang bahagia dan sejahtera
56

. 

2.Menurut Inpres No.1 Tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam  
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Pelembagaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang 

Kompilasi Hukum Islam. Pelembagaan hukum Islam di Indonesia mengalami 

perjalanan yang sangat alot. Keberhasilannya dimulai dengan goalnya UU No. 1 

tahun 1974 yang telah mengalami proses 24 tahun sejak mulai perancangan,[1] 

disusul dengan UU No. 7 tahun 1989 yang secara resmi mengakui eksistensi 

Peradilan Agama serta disusul oleh perundang-undangan lainnya. Namun, secara 

keseluruhan, peraturan-peraturan yang diraih hukum Islam itu belum bisa 

memuaskan kebutuhan umat. Pun dengan Peradilan Agama pasca lahirnya UU 

Nomor 7 tahun 1989, dalam hukum materil belum mempunyai panduan tetap 

yang dapat dijadikan sumber hukum bagi para hakim Peradilan Agama. Hal 

menimbulkan tidak adanya kepastian hukum di lingkungan peradilan ini. 

Kenyataan-kenyataan ini mengharuskan dibentuknya sebuah unifikasi hukum 

Islam yang akhirnya berhasil disahkan pada tahun 1991, yakni Kompilasi Hukum 

Islam yang diberlakukan oleh Inpres No. 1 tahun 1991. 

Pemerintah Republik Indonesia menemukan kenyataan bahwa hukum 

Islam yang berlaku itu tidak tertulis dan terserak-serak di berbagai kitab yang 

sering berbeda tentang hal yang sama antar satu dengan yang lainnya. Undang-

Undang Nomor 22 tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1954 

dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak akan adanya kesatuan dan 

kepastian hukum dalam pencatatan nikah, talak dan rujuk umat Islam yang masih 

diatur oleh beberapa peraturan yang bersifat propensialistis dan tidak sesuai 

dengan negara RI sebagai negara kesatuan. Peraturan-peraturan tersebut ialah 

Huwelliijksordonnantie S. 1929 No. 348 jo. S 1933 No. 98 dan 

Huwelliijksordonnantie Buitengewesten S. 1932 No. 482. Pada saat itu terjadi 

pergeseran beberapa bagian hukum Islam ke arah tertulis dan termuat dalam 

beberapa bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946. Dijelaskan 

pula bahwa pada saat itu Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk (umat Islam) 

sedang dikerjakan oleh Penyelidik Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk yang 

dipimpin oleh Mr. Teuku Muhammad Hasan. 
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Hal demikian sejalan dengan dikeluarkannya Edaran Biro Peradilan 

Agama No. B/1/735 tanggal 18 Pebruari 1958 sebagai pelaksanaan PP. 45 tahun 

1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama/Mahkamah Syar‘iyah di luar Jawa 

dan Madura.Didalam huruf b surat edaran tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

―untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara 

maka para hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar‘iyah dianjurkan agar 

mempergunakan sebagai pedoman kitab-kitab tersebut dibawah ini: 

 

1. Albajuri; 

2. Fathulmu‘in; 

3. Syarqowi alat‘tahrir; 

4. Qalyubi/Mahalli; 

5. Fathul wahhab; 

6. Tuhfah; 

7. Targhibulmusytaq; 

8. Qawanin Syar‘iyah lis Sayyid bin Yahya; 

9. Qawanin Syar‘iyah lis Sayyid Sadaqah Dachlan; 

10. Syamsuri fil Fara‘id; 

11. Bughyatul Musytarsyidin; 

12. Alfiqu‘ ala Madzahibil Arba‘ah; 

13. Mughnil Muhtaj
57
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 Minhaj al-Thalibin karya al-Imam Abu Zakariyya al-Nawawi (676H). 

Kitab yang dikenali dengan judul ringkas Mughni al-Muhtaj ini disusun oleh seorang ulama 

terkemuka dalam mazhab Syafi‘i pada zamannya  iaitu Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad 
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 Dengan menunjuk 13 buah kitab ini yang dianjurkan maka langkah ke arah 

kepastian hukum semakin nyata.Lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 

tentang perkwinan dan peratuan pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang 

perwakafan tanah milik merupakan pergeseran bagian-bagian dari hukum Islam 

ke arah hukum tertulis. Namun demikian bagian-bagian lain tentang perkawinan, 

kewarisan, wakaf dan lain-lain yang menjadi kewenangan Peradilan Agama masih 

berada di luar hukum tertulis. Dalam rangka mencapai keseragaman tindak antara 

Mahkamah Agung dan Departeman Agama dalam pembinaan badan Peradilan 

Agama sebagai salah satu langkah menuju terlaksananya Undang-undang No. 14 

Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman serta 

untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Undang-undang 

perkawinan No. 1 Tahun 1974, pada tanggal 16 September 1976 telah di bentuk 

panitia kerja sam denagan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 

04/KMA/1976 yang di sebut PANKERMAHAKAM (Panitia Kerjasama 

Mahkamah Agung/Departemen Agama). Setelah adanya kerjasama dengan 

Mahkamah Agung, maka kegiatan Departemen Agama dalam mewujudkan 

kesatuan hukum dan bentuk hukum tertulis bagi hukum Islam yang sudah berlaku 

dalam masyarakat yang senagian masih sebagian hukum tidak tertulis, 

menampilkan diri dalam rangkaian seminar, simposium dan lokakarya serta 

penyusunan Kompilasi Hukum Islam
58

. 

Setelah adanya kerjasama dengan Mahkamah Agung, kegiatan 

Departemen Agama dalam rangka penyusunan ini melakukan serangkaian 

seminar, simposium dan lokakarya serta penyusunan kompilasi hukum Islam di 

bidang hukum tertentu mulai tahun 1976 sampai dengan tahun 1985. Dalam 

                                                                                                                                                               
al-Khathib al-Syirbini al-Qahiri  977H . Di kalangan ulama mazhab Syafi‘i beliau dikenali dengan 

gelaran Syamsuddin al-Khathib al-Syirbini. 

Kitab Mughni al-Muhtaj ini dianggap  antara tiga buah kitab huraian (syarah) bagi kitab Minhaj al-

Thalibin yang utama menjadi rujukan para ulama mazhab Syafi‘i  selain kitab Tuhfah al-Muhtaj 

karya al-Imam Syihabuddin Abu al-‗Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Makki al-

Haytami (909-973H)  dan kitab Nihayah al-Muhtaj karya Syamsuddin Muhammad bin Abu al-

Abbas Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddin al-Ramli al-Manufi al-Mishri al-Anshari (919-

1004H). 
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 https://aafandia.wordpress.com/2009/05/20/instruksi-presiden-ri-nomor-1-tahun-1991-tentang-

kompilasi-hukum-islam/ 
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kegiatan-kegiatan tersebut telah diikutsertakan ahli hukum dan beberapa kalangan 

hukum terkait seperti Hakim, Pengacara, Notaris, Kalangan Perguruan Tinggi, 

Departemen Kehakiman, IAIN dan juga tokoh-tokoh masyarakat, Ulama dan 

Cendikiawan Muslim serta perorangan lainnya. 

KHI terdiri dari tiga buku, 30 Bab dan 229 pasal yang mengatur tentang 

Hukum Keluarga Islam seperti yang tersusun secara sistematis dibawah ini: 

 

BUKU I HUKUM PERKAWINAN 

BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) 

BAB II Dasar-Dasar Perkawinan (Pasal 2-10) 

BAB III Peminangan (Pasal 11-13) 

BAB IV Rukun dan Syarat Perkawinan (Pasal 14-29) 

BAB V Mahar (Pasal 30-38) 

BAB VI Larangan Perkawinan (Pasal 39-44) 

BAB VII Perjanjian Perkawinan (Pasal 45-52) 

BAB VIII Kawin Hamil (Pasal 53-54) 

BAB XI Beristeri Lebih dari Satu Orang (Pasal 55-59) 

BAB X Pencegahan Perkawinan (Pasal 60-69) 

BAB XI Batalnya Perkawinan (70-76) 

BAB XII Hak dan Kewajiban Suami Isteri (77-84) 

BAB XIII Harta Kekayaan dalam Perkawinan (Pasal 85-97) 

BAB XIV Pemeliharaan Anak (Pasal 98-106) 
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BAB XV Perwalian (Pasal 107-112) 

BAB XVI Putusnya Perkawinan (Pasal 113-148) 

BAB XVII Akibant Putusnya Perkawinan (Pasal 149-162) 

BAB XVIII Rujuk (Pasal 163-169) 

BAB XIX Masa Berkabung (Pasal 170) 

 Mengenai materi pokok dalam KHI dapat kita lihat pada penjelasan M 

Yahya Harahap sebagai berikut: 

1. Materi Pokok Hukum Perkawinan 

2. Penegasan dan Penjabaran UU Nomor 1 Tahun 1974 

3. Mempertegas Landasan Filosofis Perkawinan 

4. Mempertegas Landasan Idiil Perkawinan 

5. Penegasan Landasan Yuridis 

6. Penjabaran Peminangan 

7. Penguraian Sccara Enumeratif Rukun dan Syarat 

8. Pengaturan tentang Mahar 

9. Penghalusan dan Perluasan Larangan Perkawinan 

10. Memperluas Ketentuan Perjanjian Kawin 

11. Mendefinitifkan Kebolehan Kawin Hamil 

12. Poligami Sebagamana dalam UU No. 1 Tahun 1974 

13. Aturan Pencegahan Perkawinan 

14. Aturan Pembatalan Perkawinan 
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15. Pelenturan Makna al-Rijal Qawwamun ‗ala al-Nisa 

16. Pelembagaan Harta Bersama 

17. Pengabsahan Pembuahan Anak secara Teknologis 

18. Kepastian Pemeliharaan Anak dalam Perceraian 

19. Perwalian Diperluas 

20. Pokok-pokok tentang Perceraian
59

 

Munculnya KHI di Indonesia sebagai hasil dari pemikiran dan kesepakatan 

ulama dalam menerimanya dalam majlis lokakarya, merupakan langkah beru 

dalam pemikiran hukum Islam. Kalau penerimaan UU Perkawinan dapat diartikan 

penerimaan materi meskipun diantaranya berbeda dengan materi yang terdapat 

dalam kitab fiqih, maka KHI tersebut berbentuk fiqih baru dalam perkawinan, 

kewarisan dan perwakafan dalam format perundangan (qanun) yang materinya 

berbeda dengan fiqih Syafi‘iyah yang selma ini dijalankan di Indonesia. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan penyusunan KHI adalah untuk 

membenahi dan menyempurnakan kekurangan yang dialami oleh lingkungan 

Peradilan Agama. Tentang hal ini ada yang berpandangan bahwa sebaiknya 

ditempuh dengan jalur formal perundang-undangan yang sesuai dengan ketentuan 

Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 20 UUD 1945. Dengan jalan ini maka yang akan 

dihasilkan adalah Undang-Undang Hukum Perdata Islam sehingga keabsahannya 

benar-benar bersifat legalistik. Akan tetapi untuk menempuh jalan ini dapat 

dibayangkan betapa banyak proses yang harus dilalui. Berbagai tahapan harus 

dinaiki, mulai dari penyusunan racangan UU sampai pembahasan DPR. Belum 

lagi faktor-faktor non-teknis, seperti iklim politik dan psikologis. Satu segi, secara 

konstitusional kehadiran dan keberadaan PA telah diakui semua pihak. Namun di 

segi lain, barangkalai belum terpupus sikap alergi dan emosional yang sangat 

reaktif terhadap keharusan adanya kitab hukum perdata Islam. 
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II, 2002), Hlm. 9 



31 
 

 
 

Pengukuhan formal dari semula telah direkayasa dengan bentuk Penetapan 

Presiden atau Instruksi Presiden dan memang terkabul dengan lahirnya Inpres No. 

1 tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991 dan pernyataan berlakunya dalam Keputusan 

Menteri Agama No. 154 tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991. 

Sedangkan menurut Nur Ahmad Fadil Lubis sebagaiman dikutip oleh 

Amiur Nuruddin et. al. merupakan persoalan yang sangat sensitif unutk dilakukan 

di negara Indonesia yang sangat plural dari sisi agama dan ideologi
60

. 

 Kelahiran Kompilasi Hukum Islam bisa menjawab kebutuhan Peradilan 

Agama akan kepastian hukum. Fiqih yang sebelumnya tidak positif, telah 

ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh 

umat Islam di Indonesia. Lebih penting dari itu, KHI diharapkan akan lebih 

mudah diterima oleh masyarakat Islam Indonesia karena ia digali dari tradisi-

tradisi bangsa. Jadi tidak akan muncul hambatan psikologis di kalangan umat 

Islam yang ingin melaksnakan hukum Islam. Namun demikian, KHI bukan berarti 

hukum final, namun lebih dari itu masih memerlukan pembaharuan-pembaharuan 

sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat Indonesia. 

3. Menurut ulama madzhab 

Perkawinan Menurut Hukum Islam 

Islam adalah agama yang syumul (universal). Agama yang mencakup 

semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun, dalam kehidupan ini, yang 

tidak dijelaskan. Dan tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh nilai Islam, 

walau masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Itulah Islam, agama yang 

memberi rahmat bagi sekalian alam. Dalam masalah perkawinan, Islam telah 

berbicara banyak. Dari mulai bagaimana mencari kriteria calon calon pendamping 

hidup, hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadi sang penyejuk 

hati. Islam menuntunnya. Begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan 
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sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak 

melanggar tuntunan sunnah Rasulullah shallallahu ‗alaihi wa sallam  begitu pula 

dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan pesona. Melalui 

makalah yang singkat ini insyaallah kami akan membahas perkawinan menurut 

hukum islam.  

 Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. 

Menurut istilah syarak pula ialah ijab dan qabul  ‗aqad  yang menghalalkan 

persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang 

menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Perkataan 

zawaj digunakan di dalam al-Quran bermaksud pasangan dalam penggunaannya 

perkataan ini bermaksud perkahwinan Allah s.w.t. menjadikan manusia itu 

berpasang-pasangan, menghalalkan perkahwinan dan mengharamkan zina. 

 Persoalan perkawinan adalah persoalan yang selalu aktual dan selalu 

menarik untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat 

dan hajat hidup manusia yang asasi saja tetapi juga menyentuh suatu lembaga 

yang luhur dan sentral yaitu rumah tangga. Luhur, karena lembaga ini merupakan 

benteng bagi pertahanan martabat manusia dan nilai-nilai ahlaq yang luhur dan 

sentral. Perkawinan bukanlah persoalan kecil dan sepele, tapi merupakan 

persoalan penting dan besar. ‗Aqad nikah  perkawinan  adalah sebagai suatu 

perjanjian yang kokoh dan suci. 

Perkawinan adalah Fitrah Kemanusiaan 

Agama Islam adalah agama fithrah  dan manusia diciptakan Allah Ta‘ala 

cocok dengan fitrah ini  karena itu Allah Subhanahu wa Ta‘ala menyuruh manusia 

menghadapkan diri ke agama fithrah agar tidak terjadi penyelewengan dan 

penyimpangan. Sehingga manusia berjalan di atas fithrahnya. Perkawinan adalah 

fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk nikah, karena nikah 

merupakan gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan).  

a. Islam Menganjurkan Nikah 
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 Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Al-

Qur‘an dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan 

naluri manusia yang sangat asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang 

Islami. Penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan besar sekali, sampai-

sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama.  

 ، ِٚ َُِؾخً كَوَذْ اََػبَُٗٚ َػ٠َِ َشْطِش ِد٣ِْ٘ َشأَحً َطب ْٓ ْٖ َسَصهَُٚ هللاُ ا َٓ  : ٍَ ٍَ هللاِ ص هَب ْٞ َّٕ َسُع َ ْٖ اٍََٗظ سع ا ٤َِْزَِّن هللاَ ك٠ِ َػ كَ

٠. اُطجشا٠ٗ ك٠ االٝعؾ ٝ اُؾبًْ. ٝ هبٍ اُؾبًْ طؾ٤ؼ االع٘بداُشَّْطِش اُْجَبهِ   

 Anas bin Malik radliyallahu ‗anhu berkata : ―Telah bersabda Rasulullah 

shallallahu ‗alaihi wa sallam :―  arangsiapa menikah  maka ia telah melengkapi 

separuh dari agamanya. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam 

memelihara yang separuhnya lagi‖
61

 .  

b. Islam Tidak Menyukai Membujang 

 َّٝ : رََض ٍُ ْٞ َٝ ٣َوُ ٤ًب َشِذ٣ْذًا  ْٜ َٗ  َِ ُّ ِٖ اُزَّجَز ٠َٜ َػ ْ٘ َ٣ َٝ ُش ثِبُْجَبَءحِ  ُٓ
َٕ ٣َأْ ب ًَ َّٕ اَُّ٘ج٢َِّ ص  ْٖ اٍََٗظ اَ دَ َػ ْٝ دُ َٞ ُعٞا اُْ

دَ كَِب٠ِّٗ  ْٞ ُُ َٞ ِخ. اؽٔذاُْ َٓ َّ اُِْو٤َب ْٞ ْٗج٤َِبَء ٣َ ُْ ااْلَ ٌُ ٌَبصِش  ثِ ُٓ  

 Anas bin Malik radliyallahu ‗anhu berkata : ―Rasulullah shallallahu ‗alaihi 

wa sallam memerintahkan kami untuk nikah dan melarang kami membujang 

dengan larangan yang keras‖. Dan beliau bersabda : 

 ―Artinya : Nikahilah perempuan yang banyak anak dan penyayang. Karena 

aku akan berbangga dengan banyaknya umatku dihadapan para Nabi kelak di hari 

kiamat.
62

‖  

 Pernah suatu ketika tiga orang shahabat datang bertanya kepada istri-istri 

Nabi shallallahu ‗alaihi wa sallam tentang peribadatan beliau, kemudian setelah 

diterangkan, masing-masing ingin meningkatkan peribadatan mereka. Salah 

seorang berkata: Adapun saya, akan puasa sepanjang masa tanpa putus. Dan yang 

lain berkata: Adapun saya akan menjauhi wanita, saya tidak akan kawin 

selamanya …. Ketika hal itu didengar oleh Nabi shallallahu ‗alaihi wa sallam  

beliau keluar seraya bersabda : 
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َٝ الَ   ٠ِِّ : اَُط ْْ ُٜ ٍَ ثَْؼُؼ َٝ هَب ُط.  َّٝ : الَ اَرََض ْْ ُٜ ٍَ ثَْؼُؼ ْٖ اَْطَؾبِة اَُّ٘ج٢ِِّ ص هَب ِٓ َّٕ َٗلًَشا  َ ْٖ اٍََٗظ  ا ٍَ َػ َٝ هَب  .ُّ  اََٗب

 ّ٘ ٌِ ًَزَا. ُ  َٝ ًَزَا  ا  ْٞ ٍّ هَبُُ ا َٞ ٍُ اَْه ب ثَب َٓ  : ٍَ َُِي اَُّ٘ج٢َِّ ص كَوَب َٝ الَ اُْكِطُش، كَجَََِؾ ر  ُّ ْٞ : اَُط ْْ ُٜ َٝ ثَْؼُؼ َٝ اُْكِطُش   ُّ ْٞ ٠ اَُط

 ِٓ ْٖ ُعَّ٘ز٠ِ ك٤َََِْظ  ْٖ َسِؿَت َػ َٔ ُط اَُّ٘غبَء، كَ َّٝ َٝ اَرََض  ُّ َٝ اََٗب  ٠ّ ِِ ٠ّ٘. اؽٔذ ٝ اُجخبسٟ ٝ ٓغِْاَُط  

 

 ―Artinya :  enarkah kalian telah berkata begini dan begitu  sungguh demi 

Allah, sesungguhnya akulah yang paling takut dan taqwa di antara kalian. Akan 

tetapi aku berpuasa dan aku berbuka, aku shalat dan aku juga tidur dan aku juga 

mengawini perempuan. Maka barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, maka 

ia tidak termasuk golonganku‖
63

 .  

Kedudukan Perkawinan dalam Islam 

• Wajib kepada orang yang mempunyai nafsu yang kuat sehingga bias 

menjerumuskannya ke lembah maksiat (zina dan sebagainya) sedangkan ia 

seorang yang mampu.disini mampu bermaksud ia mampu membayar mahar(mas 

berkawinan/dower) dan mampu nafkah kepada calon isterinya.  

• Sunat kepada orang yang mampu tetapi dapat mengawal nafsunya. 

• Harus kepada orang yang tidak ada padanya larangan untuk berkahwin dan ini 

merupakan hukum asal perkawinan 

• Makruh kepada orang yang tidak berkemampuan dari segi nafkah batin dan lahir 

tetapi sekadar tidak memberi kemudaratan kepada isteri. 

• Haram kepada orang yang tidak berkempuan untuk memberi nafkah batin dan 

lahir dan ia sendiri tidak berkuasa (lemah), tidak punya keinginan menikah serta 

akan menganiaya isteri jika dia menikah
64

. 

Tujuan Perkawinan dalam Islam 

1. Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia Yang Asasi 
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 Perkawinan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi 

kebutuhan ini yaitu dengan aqad nikah (melalui jenjang perkawinan), bukan 

dengan cara yang amat kotor menjijikan seperti cara-cara orang sekarang ini 

dengan berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain 

sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam.  

2. Untuk Membentengi Ahlak Yang Luhur 

 Sasaran utama dari disyari‘atkannya perkawinan dalam Islam di antaranya 

ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang 

telah menurunkan dan meninabobokan martabat manusia yang luhur. Islam 

memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efefktif untuk 

memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari 

kekacauan. Rasulullah shallallahu ‗alaihi wa sallam bersabda : 

 َّٝ ٤َِْزََض ُْ اُْجَبَءحَ كَ ٌُ ْ٘ ِٓ ِٖ اْعزََطبَع  َٓ ْؼَشَش اُشَّجَبِة  َٓ ٍُ هللاِ ص: ٣َب  ْٞ ٍَ َسُع : هَب ٍَ ٍد هَب ْٞ ْغؼُ َٓ  ِٖ ِٖ اْث ْط، كَِبَُّٗٚ اََؿغُّ َػ

ْْ ٣َغْ  َُ ْٖ َٓ  َٝ ِْلَْشطِ.  ُِ  ُٖ َٝ اَْؽَظ ِْجََظِش  . اُغٔبػخُِ َعبء  ِٝ ِّ كَِبَُّٗٚ َُُٚ  ْٞ ِٚ ثِبُظَّ زَِطْغ كَؼ٤ََِْ  

―Artinya : Wahai para pemuda !  arangsiapa diantara kalian berkemampuan 

untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukan pandangan, dan 

lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka 

hendaklah ia puasa  shaum   karena shaum itu dapat membentengi dirinya‖
65

.  

3. Untuk Menegakkan Rumah Tangga Yang Islami 

 Dalam Al-Qur‘an disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya Thalaq 

(perceraian), jika suami istri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas 

Allah, sebagaimana firman Allah dalam ayat berikut : 

ب آر٤َْ  َّٔ ِٓ ْٕ رَأُْخزُٝا  ْْ أَ ٌُ َُ َُّ اَل ٣َِؾ َٝ  ۗ ٍٕ ْٝ رَْغِش٣ؼ  ثِاِْؽَغب ْؼُشٍٝف أَ َٔ َغبى  ثِ ْٓ ِٕ ۖ كَاِ رَب شَّ َٓ ْٕ ٣ََخبكَ اُطَّاَلُم  َّٖ َش٤ْئًب ئِالَّ أَ ُٛ ٞ ُٔ ب زُ

ب اْكزَذَْد  َٔ ب ك٤ِ َٔ ِٜ ِ كاََل ُعَ٘بَػ َػ٤َِْ ب ُؽذُٝدَ الِلَّ َٔ ْْ أاَلَّ ٣ُِو٤ ْٕ ِخْلزُ ِ ۖ كَاِ ب ُؽذُٝدَ الِلَّ َٔ َٛب ۚ أاَلَّ ٣ُِو٤ ِ كاََل رَْؼزَذُٝ َِْي ُؽذُٝدُ الِلَّ ِٚ ۗ رِ ثِ

 َٕ ٞ ُٔ ُِ ب ُْ اُظَّ ُٛ ئَِي 
ِ كَأََُُٰٝ ْٖ ٣َزَؼَذَّ ُؽذُٝدَ الِلَّ َٓ َٝ  

 ―Artinya : Thalaq (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk 

lagi dengan cara ma‘ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi 
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kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, 

kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum 

Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh 

istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu 

melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah 

orang-orang yang dhalim.
66

‖  Al-Baqarah:229). 

 Yakni keduanya sudah tidak sanggup melaksanakan syari‘at Allah. Dan 

dibenarkan rujuk (kembali nikah lagi) bila keduanya sanggup menegakkan batas-

batas Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah lanjutan ayat 

di atas : 

 

 ِٜ ب كاََل ُعَ٘بَػ َػ٤َِْ َٜ ْٕ َؽَِّوَ ًعب َؿ٤َْشُٙ ۗ كَاِ ْٝ َؼ َص ٌِ ْ٘ ْٖ ثَْؼذُ َؽز٠ََّٰ رَ ِٓ  َُُٚ َُّ ب كاََل رَِؾ َٜ ْٕ َؽَِّوَ ب كَاِ َٔ ْٕ ٣ُِو٤ ْٕ َظَّ٘ب أَ ْٕ ٣َزََشاَعؼَب ئِ ب أَ َٔ

 َٜ ِ ٣ُج٤َُِّ٘ َِْي ُؽذُٝدُ الِلَّ رِ َٝ  ۗ ِ َٕ ُؽذُٝدَ الِلَّ ٞ ُٔ ٍّ ٣َْؼَِ ْٞ وَ ُِ ب   

 

 ―Artinya : Kemudian jika si suami menthalaqnya  sesudah thalaq yang 

kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dikawin dengan 

suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak 

ada dosa bagi keduanya (bekas suami yang pertama dan istri) untuk kawin 

kembali, jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum 

Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang (mau) 

mengetahui ― .  Q.S. Al-Baqarah ayat 230)
67

. 

 Jadi tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami istri 

melaksanakan syari‘at Islam dalam rumah tangganya. Hukum ditegakkannya 

rumah tangga berdasarkan syari‘at Islam adalah wajib.  

4. Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada Allah 
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  Menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya untuk beribadah kepada 

Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sudut pandang ini, rumah 

tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadatan dan amal shalih di samping 

ibadat dan amal-amal shalih yang lain, sampai-sampai menyetubuhi istri-pun 

termasuk ibadah (sedekah). 

 

Rasulullah shallallahu ‗alaihi wa sallam bersabda : 

ٝهبٍ اُ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص : عٔبع ًِٔخ هللا ُِظؾبثخ ٖٓ اُذٛشخ ٝعأٍ: "٣ب سعٍٞ هللا، اُضٝط ػذ صٝعزٚ إلشجبع سؿجزٚ 

" اُغ٘غ٤خ عٞف ٣ٌبكأ اُضٝعبد، ثٔب ك٢ رُي اُظذهبربُ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص أعبة:  ٝٛزا ٣ؼ٢٘: ئرا ًبٕ ُذ٣ي اُغٔبع ٓغ

"ٓب سأ٣ي ُٞ اْٜٗ )اُضٝط(، ثبإلػبكخ ئ٠ُ اُزضاٝط ٓغ صٝعزٚ، ُْ أصٔٞا.؟ ًبرت أُٞػٞع اُظؾبثخ: "ٗؼْ، 

ٛزا طؾ٤ؼ". ٝهبٍ ٓشح أخشٟ: "ٝثبُٔضَ، ئرا ًبٕ ُذ٣ْٜ اُغٔبع ٓغ صٝعزٚ )ك٢ ؽالال(، كاٜٗبعزؾظَ ػ٠ِ 

 ."!ٌٓبكأح

 ―Artinya : Jika kalian bersetubuh dengan istri-istri kalian termasuk 

sedekah !. Mendengar sabda Rasulullah para shahabat keheranan dan bertanya : 

―Wahai Rasulullah  seorang suami yang memuaskan nafsu birahinya terhadap 

istrinya akan mendapat pahala ?‖ Nabi shallallahu alaihi wa sallam menjawab : 

― agaimana menurut kalian jika mereka  para suami  bersetubuh dengan selain 

istrinya  bukankah mereka berdosa .? Jawab para shahabat :‖Ya  benar‖.  eliau 

bersabda lagi : ― egitu pula kalau mereka bersetubuh dengan istrinya (di tempat 

yang halal   mereka akan memperoleh pahala !‖ 
68

.  

5. Untuk Mencari Keturunan Yang Shalih  

 Tujuan perkawinan di antaranya ialah untuk melestarikan dan 

mengembangkan bani Adam, Allah berfirman : 

 ٌُ ْٗلُِغ ْٖ أَ ِٓ  ْْ ٌُ َُ ََ ُ َعؼَ الِلَّ َٝ ِٓ َِ ٣ُْإ ُْجَبِؽ ٤ِّجَبِدۚ  أَكَجِب َٖ اُطَّ ِٓ  ْْ ٌُ َسَصهَ َٝ َؽَلذَحً  َٝ  َٖ ْْ َث٤ِ٘ ٌُ اِع َٝ ْٖ أَْص ِٓ  ْْ ٌُ َُ ََ َعؼَ َٝ اًعب  َٝ َٕ ْْ أَْص ُٞ٘

 َٕ لُُشٝ ٌْ َ٣ ْْ ُٛ  ِ ِذ الِلَّ َٔ ثِِْ٘ؼ َٝ  

 ―Artinya : Allah telah menjadikan dari diri-diri kamu itu pasangan suami 

istri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, 
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dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman 

kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?‖.  Q.S. An-Nahl ayat 72)
69

. 

 Dan yang terpenting lagi dalam perkawinan bukan hanya sekedar 

memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang 

berkualitas, yaitu mencari anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah.Tentunya 

keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam 

yang benar.  

Hikmah Perkahwinan 

• cara yang halal untuk menyalurkanm nafsu seks. 

• Untuk memperoleh ketenangan hidup  kasih sayang dan ketenteraman. 

• Memelihara kesucian diri. 

• Melaksanakan tuntutan syariat. 

• Menjaga keturunan. 

• Sebagai media pendidikan: 

• Mewujudkan kerjasama dan tanggungjawab. 

• Dapat mengeratkan silaturahim
70

 

 

B. Sahnya Perkawinan 

1. Menurut UU NO 1 tahun 1974 tentang perkawinan 

 Beberapa pasal tentang sahnya perkawinan dari UU no. 1 tahun 1974 

tentang perkawinan 
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Pasal 2: 

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agama dan kepercayaanya itu. 

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Pasal 3: 

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai 

seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. 

2. Pengadilan dapat memberikan ijin kepada seorang suami untuk beristeri lebih 

dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 

Pasal 4: 

1. Dalam hal seorang suami, akan beristri, lebih dari seseorang, sebagaimana 

tersebut dalam pasal 3 ayat 2 undang-undang ini maka ia wajib mengajukan 

permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. 

2. Pengadilan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberikan ijin 

kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: 

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri. 

b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 

 Undang-undang no 1 tahun 1974 menentukan bahwa untuk dapat 

melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang 

diatur dalam pasal 6 yang berbunyi: 

1. Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua mempelai. 
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2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 

tahun haruslah mendapat ijin kedua orang-tuanya. 

3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau 

dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin yang 

dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu 

menyatakan kehendaknya. 

4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak 

mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali, orang 

yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis 

keturunan keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat 

menyatakan kehendaknya. 

5. Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 

3,  dan 4 pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak 

menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukumnya tempat 

tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang 

tersebut dapat memberi ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang 

tersebut dalam ayat,2,3, dan 4 pasal ini. 

6. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang 

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu dari yang 

bersangkutan tidak menentukan yang lainnya. 

Pasal 7: 

1. Perkawinan hanya dijinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan 

pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. 

2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat memberikan 

dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua 

orang tua pihak pria maupun pihak wanita. 
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3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua 

tersebut dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 undang-undang ini, berlaku juga dalam 

hal permintaan dispensasi tersebut ayat 2 Pasal  ini dengan tidak mengurangi 

yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat 6
71

. 

 Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami-istri dapat 

membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi 

manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang 

melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa adanya paksaan dari pihak maupun 

undang-undang nomor 1 tahun 1974 menganut beberapa prinsip dalam 

perkawinan yaitu: 

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal 

untuk itu suami-istri perlu saling membantu, melengkapi agar masing-masing 

dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai 

kesejahteraan material dan spiritual. 

2. Bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu dan perkawinan itu harus 

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asa monogami hanya 

apabila dikehendaki oleh orang yang bersangkutan karena hukum dan agama 

dan yang bersangkutan yang mengijinkan seorang suami dapat beristri lebih 

dari seorang meskipun dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan 

hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu dan 

diputuskan oleh pengadilan. 

4.  Bahwa calon suami-istri harus betul-betul siap jiwa dan raganya untuk dapat 

melakukan dan melangsungkan perkawinan agar supaya dapat melakukan dan 

melangsungkan perkawinan agar supaya dapat newujudkan tujuan 

                                                           
71

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hlm71 



42 
 

 
 

perkawinan secara tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan 

keturunan yang baik dan sehat. 

5. Karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan 

kekal serta sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip 

mempersatukan terjadinya perceraian untuk dapat memungkinkan perceraian 

harus ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang. 

6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami 

baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan rumah 

masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu diputuskan bersama
72

. 

2. Sahnya Perkawinan Menurut Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi 

Hukum islam 

 Secara umum hukum perkawinan terdapat dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 , bagi yang beragama Muslim 

juga lebih rinci dalam Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. 

KUH Perdata masih menganut konsepsi hukum Barat sehingga lebih 

disempurnakan dalam dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974. UU Perkawinan 

berlaku bagi agama apapun yang ada di Indonesia. Sedangkan Kompilasi Hukum 

Islam berlaku bagi ummat Muslim tentunya. Berdasarkan ketentuan UU 

Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 2 ditegaskan bahwa :Perkawinan adalah Sah 

apabila dilakukan menurut hukum Agama masing-masing dan kepercayaannya 

itu. Penjelasan UU Perkawinan mengenai Pasal tersebut adalah: dengan 

perumusan pada Pasal 2 ayat 1 tersebut, tidak ada perkawinan di luar hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan Undang-Undang 

Dasar 1945, Menyimak ketentuan di atas beserta penjelasannya maka sahnya 

pernikahan apabila dilakukan menurut agama masing-masing. Pernikahan yang 

syarat-syarat dan ketentuannya dibolehkan oleh agamanya maka pernikahannya 

pun sah menurut hukum. Bagi seorang Muslim berlaku hukum yang bersumber 
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dari al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW, tetapi secara positif masalah 

perkawinan, seorang Muslim terikat kepada Kompilasi Hukum Islam (Inpres No 1 

Tahun 1991)
73

.  

  Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak 

bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-Undangan. Yang paling penting inti dari konstitusi dan 

undang-undang diatas adalah bahwa perkawinan merupakan hak asasi manusia 

yang diakui dan harus dihormati oleh Negara Indonesia juga telah meratifikasi 

ICCPR ( Kovenan Hak Sipil dan Politik ) Melalui UU No 12 Tahun 2005. 

Sehingga ketentuan tersebut juga menjadi sumber hukum di Indonesia. Masalah 

perkawinan juga diatur dalam Kovenan tersebut diantara Pasalnya (Pasal 23) 

mengenai perkawinan adalah : 

 Keluarga adalah kesatuan kelompok masyarakat yang alamiah serta 

mendasar dan berhak dilindungi oleh masyarakat dan Negara
74

. 

 Hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan 

membentuk keluarga harus diakui. 

 Tidak ada satu pun perkawinan yang dapat dilakukan tanpa persetujuan 

yang bebas dan penuh dari para pihak yang hendak menikah 

 Sebelumnya perlu diketahui jenis hak-hak dan kebebasan dasar yang 

tercantum dalam ICCPR itu. Klasifikasi pertama adalah hak-hak dalam jenis non-

derogable, yaitu hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi 

pemenuhannya oleh Negara-yang telah meratifikasi ICCPR ini (termasuk 

Indonesia). Walaupun dalam keadaan darurat sekalipun. Hak-hak yang termasuk 

ke dalam jenis ini adalah : (i) hak atas hidup (rights to life); (ii) hak bebas dari 

penyiksaan (rights to be free from torture); (iii) hak bebas dari perbudakan (rights 

to be free from slavery); (iv) hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi 
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perjanjian (utang); (v) hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut; (vi) hak 

sebagai subjek hukum; dan (vii) hak atas kebebasan berpikir, kenyakinan dan 

agama. Negara-negara Pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak 

dalam jenis ini, seringkali akan mendapat kecaman sebagai negara yang telah 

melakukan pelanggaran serius hak asasi manusia (gross violation of human 

rights)
75

. 

 Maka 2 hak yang bersifat nonderogable memeluk agama kepercayaan 

sesuai dengan keinginannya. Dalam hak ini Negara tidak boleh ikut campur 

membuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan agama seseorang termasuk 

melarang Seseorang beragama tertentu, mengatur masalah-masalah teknis 

keagamaan termasuk tidak boleh terlalu ikut campu dalam mengatur pelarangan 

perkawinan beda agama. Sekali lagi hak ini sifanya nonderogable yang 

pemenuhannya oleh Negara tidak boleh ditunda-tunda. 

 Hak yang kedua adalah untuk membentuk keluarga atau melakukan 

perkawinan . Hak ini juga merupakan hak asasi manusia yang bersifat 

nonderogable yaitu pemenuhannya harus dilakukan oleh Negara tidak boleh 

menunda-nunda Dalam ketentuan ICCPR yang sudah diratifikasi oleh Indonesia 

dan berlaku sebagai sumber hukum di Indonesia, masalah perkawinan antara laki-

laki dan perempuan harus diakui tanpa persyaratan yang rumit, ketentuan 

perkawinan hanya dititik beratkan pada persetujuan yang bebas dan penuh dari 

para pihak yang hendak menikah. 

 Berdasarkan hal di atas Kovenan HAM ICCPR yang telah berlaku di 

Indonesia melalui UU No 12 Tahun 2005 meminta untuk mengakui perkawinan 

antara lelaki dan perempuan yang telah ada persetujuan yang bebas dan penuh 

dari para pihak
76

. 

 Atas nama Hak Asasi Manusia Pemerintah harus melakukan upaya 

regulasi yang mengakomodasi hak-hak dasar termasuk hak untuk menikah karena 
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hak tersebut termasuk dalam kategori Non Derogable Right yang pemenuhannya 

tidak boleh ditunda-tunda. Atau masyarakat bisa melakukan judicial riview ke 

Mahkamah Kontitusi terhadap undang-undang yang menghambat hak-hak 

masyarakat tersebut. 

 

 

3. Sahnya perkawinanMenurut ulama madzhab 

Tata Cara Perkawinan Dalam Islam yang sah 

 Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara perkawinan 

berlandaskan Al-Qur‘an dan Sunnah yang Shahih  sesuai dengan pemahaman para 

Salafus Shalih -peny), secara singkat penulis sebutkan dan jelaskan seperlunya : 

1. Khitbah (Peminangan) 

 Seorang muslim yang akan menikahi seorang muslimah hendaknya ia 

meminang terlebih dahulu, karena dimungkinkan ia sedang dipinang oleh orang 

lain, dalam hal ini Islam melarang seorang muslim meminang wanita yang sedang 

dipinang oleh orang lain  Muttafaq ‗alaihi 
77

.  

2. Aqad Nikah 

 Dalam aqad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi 

: 

a. Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai. 

b. Adanya Ijab Qabul. 

a) Syarat ijab 

• Pernikahan nikah hendaklah tepat 
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• Tidak boleh menggunakan perkataan sindiran 

• Diucapkan oleh wali atau wakilnya 

• Tidak diikatkan dengan tempoh waktu seperti mutaah. 

• Tidak secara taklik  tiada sebutan prasyarat sewaktu ijab dilafazkan)
78

 

 Contoh bacaan Ijab: Wali/wakil Wali berkata kepada calon suami:"Aku 

nikahkan/kahwinkan engkau dengan Delia binti Munif dengan mas 

kahwinnya/bayaran perkahwinannya sebanyak Rp. 300.000 tunai". 

b) Syarat qabul 

• Ucapan mestilah sesuai dengan ucapan ijab 

• Tiada perkataan sindiran 

• Dilafazkan oleh calon suami atau wakilnya  atas sebab-sebab tertentu) 

• Tidak diikatkan dengan tempoh waktu seperti mutaah seperti nikah 

kontrak) 

• Tidak secara taklik tiada sebutan prasyarat sewaktu qabul dilafazkan) 

• Menyebut nama calon isteri 

• Tidak diselangi dengan perkataan lain
79

 

 Contoh sebuatan qabul(akan dilafazkan oleh calon suami):"Aku terima 

nikah/perkahwinanku dengan Delia binti Munifdengan mas kahwinnya/bayaran 

perkahwinannya sebanyak Rp. 300.000 tunai" ATAU "Aku terima Delia binti 

Munif sebagai isteriku". 

c. Adanya Mahar . 
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 Mahar (atau diistilahkan dengan mas kawin) adalah hak seorang wanita 

yang harus dibayar oleh laki-laki yang akan menikahinya. Mahar merupakan milik 

seorang isteri dan tidak boleh seorang pun mengambilnya, baik ayah maupun 

yang lainnya, kecuali dengan keridhaannya. 

 Allah  erfirman: ―Dan berikanlah mahar  maskawin  kepada perempuan 

yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan.‖.  

Jenis mahar 

• Mahar misil : mahar yang dinilai berdasarkan mahar saudara perempuan 

yang telah berkahwin sebelumnya 

• Mahar muthamma : mahar yang dinilai berdasarkan keadaan  kedudukan  

atau ditentukan oleh perempuan atau walinya
80

. 

d. Adanya Wali. 

 Yang dikatakan wali adalah orang yang paling dekat dengan si wanita. 

Dan orang paling berhak untuk menikahkan wanita merdeka adalah ayahnya, lalu 

kakeknya, dan seterusnya ke atas. Boleh juga anaknya dan cucunya, kemudian 

saudara seayah seibu, kemudian saudara seayah, kemudian paman.  

 Ibnu Baththal rahimahullaah berkata  ―Mereka  para ulama  ikhtilaf 

tentang wali. Jumhur ulama di antaranya adalah Imam Malik, ats-Tsauri, al-Laits, 

Imam asy-Syafi‘i  dan selainnya berkata  ―Wali dalam pernikahan adalah ‗ashabah 

(dari pihak bapak), sedangkan paman dari saudara ibu, ayahnya ibu, dan saudara-

saudara dari pihak ibu tidak memiliki hak wali.‖  

Syarat wali 

• Islam  bukan kafir dan murtad 

• Lelaki dan bukannya perempuan 
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•  aligh 

• Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan 

•  ukan dalam ihram haji atau umrah 

• Tidak fasik 

• Tidak cacat akal fikiran  terlalu tua dan sebagainya 

• Merdeka 

• Tidak ditahan kuasanya daripada membelanjakan hartanya 

Jenis-jenis wali 

• Wali mujbir: Wali dari bapa sendiri atau datuk sebelah bapa  bapa 

kepada bapa) mempunyai kuasa mewalikan perkahwinan anak 

perempuannya atau cucu perempuannya dengan persetujuannya atau 

tidak(sebaiknya perlu mendapatkan kerelaan calon isteri yang hendak 

dikahwinkan) 

• Wali aqrab: Wali terdekat mengikut susunan yang layak dan berhak 

menjadi wali 

• Wali ab‘ad: Wali yang jauh sedikit mengikut susunan yang layak 

menjadi wali  jika ketiadaan wali aqrab berkenaan. Wali ab‘ad ini akan 

berpindah kepada wali ab‘ad lain seterusnya mengikut susuna tersebut jika 

tiada yang terdekat lagi. 

• Wali raja/hakim: Wali yang diberi kuasa atau ditauliahkan oleh 

pemerintah atau pihak berkuasa negeri kepada orang yang telah dilantik 

menjalankan tugas ini dengan sebab-sebab tertentu
81

 

e. Adanya Saksi-saksi. 
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Syarat-syarat saksi 

• Sekurang-kurangya dua orang 

• Islam 

•  erakal 

•  aligh 

• Lelaki 

• Memahami kandungan lafaz ijab dan qabul 

•  oleh mendengar  melihat dan bercakap 

• Adil  Tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak berterusan melakukan 

dosa-dosa kecil) 

• Merdeka
82

 

3. Walimah 

  

 Rumah tangga yang ideal menurut ajaran Islam adalah rumah tangga yang 

diliputi Sakinah (ketentraman jiwa), Mawaddah (rasa cinta) dan Rahmah (kasih 

sayang   Allah berfirman: ―Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya 

ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu hidup 

tentram bersamanya. Dan Dia (juga) telah menjadikan diantaramu (suami, istri) 

rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir‖.  

 Dalam rumah tangga yang Islami, seorang suami dan istri harus saling 

memahami kekurangan dan kelebihannya, serta harus tahu pula hak dan 

kewajibannya serta memahami tugas dan fungsinya masing-masing yang harus 
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dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sehingga upaya untuk mewujudkan 

perkawinan dan rumah tangga yang mendapat keridla‘an Allah dapat terealisir  

akan tetapi mengingat kondisi manusia yang tidak bisa lepas dari kelemahan dan 

kekurangan, sementara ujian dan cobaan selalu mengiringi kehidupan manusia, 

maka tidak jarang pasangan yang sedianya hidup tenang, tentram dan bahagia 

mendadak dilanda ―kemelut‖ perselisihan dan percekcokan. 

 

C. Larangan Pernikahan 

 1. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 

 Bab III (Pencegahan Perkawinan). Di  Pasal l3, 14, 15, 16, 17,18,19,20 

dan 21. Bab IVBatalnya Perkawinan, di  Pasal 22,23, 24, 25,26, 27 dan 28.. 

2. Larangan Pernikahan Menurut Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang 

Kompilasi Hukum Islam 

 Di jelaskan dalam KHI terkait larangan pernikahan dalam Bab VI 

Larangan Kawin, di Pasal 39., 40, 41, 42, 43, 44. 

 

Pasal 44 

 Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan 

seorang pria yang tidakberagama Islam
83

. 

 

3. Larangan perkawinan menurut ulama madzhab 

Dalam syarat pernikahan kita telah mengetahui bahwa bagi mempelai 

perempuan disyaratkan tidak memiliki hubungan mahram dengan orang laki-laki 
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yang ingin dinikahi. Jadi mempelai perempuan haruslah seorang perempuan yang 

dapat dilaksanakan akad pernikahan kepadanya. 

Menurut mazhab Hanafi, kemampuan untuk melaksanakan akad ada dua jenis 

: yaitu ashliyah (asal  dan far‘iyyah  cabang . Jenis yang pertama adalah syarat 

untuk pelaksanaan akad. Jika syarat ini tidak ada dalam akad pernikahan maka 

akad tersebut menjadi batal, karena ini adalah jenis pengharaman yang bersifat 

qath‘i pasti . Sedangkan jenis yang kedua adalah syarat untuk sahnya pernikahan. 

Jika syarat ini tidak dapat terpenuhi maka akad menjadi fasad(rusak), karena ini 

adalah pengharaman yang bersifat zhanni(dugaan). Objek melaksanakan akad 

nikah adalah setiap perempuan yang halal untuk dimiliki secara syariat, baik itu 

melalui akad pernikahan maupun perbudakan. 

 Berdasarkan Firman Allah dalam QS. An-Nisaa‘ : 22-24, Mereka adalah 

wanita –wanita yang diharamkan bagi laki-laki untuk mengawini mereka. Allah 

telah menyebut wanita-wanita yang haram dinikahi ini dalam firman-Nya  ― Dan 

janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, 

terkecuali pada masa yang lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan 

dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu 

(mengwini) ibu-ibunu , anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang 

perempuan , saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu 

yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; 

anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibu yang 

menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu(mertua); anak-

anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, 

tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu9dan sudah kamu ceraikan), 

maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri 

anak kandungmu(menantu); dan menghimpun (dalam perkawinan) dua 

perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; 

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan (diharamkan 

juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu 

miliki. (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. 
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Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu mencari isteri-isteri dengan 

hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina.‖  QS. An-Nisaa‘:22-24). 

 Wanita-wanita yang haram dinikahi dapat dibagi menjadi dua macam: 

1. Wanita-wanita yang haram dinikahi secara permanen. Artinya, seorang laki-laki 

tidak boleh menikahinya selamanya. 

2. Wanita-wanita yang haram dinikahi secara temporal. Artinya, seorang laki-laki 

tidak boleh menikahinya dalam keadaan tertentu. Akan tetapi, apabila penghalang 

itu telah hilang atau keadaannya telah berubah, maka dia boleh menikahinya
84

. 

 Dilarang Melangsungkan Perkawinan antara Seorang Pria dengan Seorang 

Wanita disebabkan : 

1. Karena pertalian nasab : 

a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya 

atau keturunannya; 

b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu; 

c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
85

; 

2. Karena pertalian kerabat  

a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas 

isterinya; 

b. Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya; 

c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali 

putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al 

dukhul; 
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d. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya
86

. 

3. Karena pertalian sesusuan : 

a. Dengan wanita yang menyususi dan seterusnya menurut garis lurus 

ke atas; 

b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus 

ke bawah; 

c. Dengan seorang wanita sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah; 

d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke 

atas; 

e. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya
87

. 

 B. Larangan kawin karena pertalian nasab seperti yang disebutkan di atas 

jika dijelaskan secara spesifik ada  7 wanita-wanita yang haram dinikah karena 

nasab yaitu : 

1. Ibu. Yang dimaksud disini adalah semua yang memiliki hubungan 

darah melalui kelahiran, yakni antara seorang laki-laki dengannya, baik 

dari pihak ibu atau bapak, seperti ibunya, nenek dari pihak ibu dan 

bapak dan seterusnya ke atas. 

2. Anak-anak perempuan. Mereka adalah semua yang mempunyai 

hubungan nasab dengannya, seperti cucu perempuan dari anaknya yang 

laki-laki dan yang perempuan dan seterusnya ke bawah.  

3. Saudara-saudara perempuan dari semua arah. 
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4.  ibi dari pihak ayah  ‗ammah . Mereka adalah saudara-saudar 

perempuan ayah dan seterusnya ke atas. Termasuk di dalamnya bibi 

ayahnya dan bibi ibunya. 

5. Bibi dari pihak ibu (khalah). Mereka adalah saudar-saudara 

perempuan ibunya. 

6. Anak-anak perempuan dari dari saudara laki-laki. 

7. Anak-anak perempuan dari saudara perempuan. Hal ini berlaku 

secara umum terhadap anak perempuan dari saudaranya yang laki-laki 

atau saudaranya yang perempuan dari semua arah dan seterusnya ke 

bawah. 

ٝهذ س١ٝ ػٖ اثٖ ػجبعٞهبٍ: "ٓٔ٘ٞع ألٕ ٗغت عجؼخ كظبئَ ٝثغجت اُوشاثخ ػٖ ؽش٣ن اُضٝاط 

عجغ ٓغٔٞػبد. "صْ هشأ ًِٔخ هللا،" ؽشٓذ ػ٤ٌِْ )أ٢ٓ رزضٝط أٓي ... ")اُوشإٓ اٌُش٣ْ، عٞسح 

  ( ". )سٝاٙ اُجخبس١ ٝ آٍ اُؾ٤ٌْ(32[: 4اُ٘غبء" ]

 Diriwayatkan dari Ibnu Abbas  ia berkata  ―Diharamkan karena nasab 

tujuh golongan dan karena hubungan kekeluargaan melalui perkawinan (besanan) 

tujuh golongan.― Kemudian ia membaca firman Allah SWT ‖Diharamkan atas 

kamu(mengawini ibu-ibumu...‖ QS. An-Nisaa‘ [4]:23 .‖ HR.  ukhari dan Al 

Hakim)
88

. 

  Berdasarkan kesepakatan para ulama , seorang laki-laki haram menikahi 

ketujuh wanita di atas secara permanen. 

D. Larangan perkawinan karena pertalian sesusuan 

 َٝ  ْْ ٌُ ثََ٘برُ َٝ  ْْ ٌُ برُ َٜ َّٓ ْْ أُ ٌُ ْذ َػ٤َِْ َٓ ُْ اُالر٢ِ ُؽِشّ ٌُ برُ َٜ َّٓ ُ أ َٝ ثََ٘بُد األْخِذ  َٝ َثَ٘بُد األؿِ  َٝ  ْْ ٌُ َخبالرُ َٝ  ْْ ٌُ برُ َّٔ َػ َٝ  ْْ ٌُ ُ ار َٞ أََخ

ْٖ َِٗغبئِ  ِٓ  ْْ ًُ ُْ اُالِر٢ ك٢ِ ُؽُغِٞس ٌُ َسثَبئِجُ َٝ  ْْ ٌُ بُد َِٗغبئِ َٜ َّٓ ُ أ َٝ َػبَػِخ  َٖ اُشَّ ِٓ  ْْ ٌُ ُ ار َٞ أََخ َٝ  ْْ ٌُ ِٜ أَْسَػْؼَ٘ ْْ ثِ ِْزُ ُْ اُالر٢ِ دََخ ٌُ َّٖ

 ْٕ َ أ َٝ  ْْ ٌُ ْٖ أَْطالثِ ِٓ  َٖ ُْ اَُِّز٣ ٌُ َُ أَْثَ٘بئِ َؽالئِ َٝ  ْْ ٌُ َّٖ كاَل ُعَ٘بَػ َػ٤َِْ ِٜ ْْ ثِ ِْزُ ٌُُٞٗٞا دََخ ْْ رَ َُ ْٕ ب هَذْ كَاِ َٓ ِٖ ئاِل  َٖ األْخز٤َْ ؼُٞا ث٤َْ َٔ رَْغ

ب ) ًٔ َٕ َؿلًُٞسا َسِؽ٤ ب ًَ  َ َّٕ الِلَّ ٣٢َعََِق ئِ  
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 Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang 

perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang 

perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari 

saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu 

yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu 

sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) 

yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu 

belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa 

kamu menikahinya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu 

(menantu)[16], dan diharamkan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua 

perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. 

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.Qs. An-

Nisaa‘[4]:23
89

. 

 

هبٍ اُ٘ج٢ دمحم ٓشح ٝاؽذح ػٖ اث٘خ ؽٔضح، "ئٗٚ ال ٣ؾَ ٢ُ، ٝٛٞ األٓش اُز١ ال ٣غٞص ُٔ٘زغبد األُجبٕ ٗلظ 

 أُؾشٓخ ُ٘غت. ًٝبٗذ اث٘خ شو٤ن ٓشػؼخ. ")اُؾذ٣ش سٝاٙ اُجخبس١ ٝٓغِْ

 

 Nabi SAW pernah bersabda tentang putri Hamzah ―Dia tidak halal bagiku  

sesuatu yang diharamkan karena persusuan sama dengan yang diharamkan sebab 

nasab. Dia adalah anak perempuan dari saudara laki-laki sepersusuan.‖ H.R 

Bukhari dan Muslim)
90

. 

، "اُؾ٤ِت رٔ٘غ ٓب ؽشّ ثغجت اُٞالدح." )اُؾذ٣ش سٝاٙ اُجخبس١ ٝٓغًِْٔب هبٍ اُ٘ج٢ ٓشح ٝاؽذح  

 

 Nabi SAW juga pernah bersabda ―Persusuan mengharamkan apa-apa yang 

diharamkan karena wiladah kelahiran .‖  H.R  ukhari dan Muslim 
91

. 
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 Berdasarkan hadits di atas, dapat dipahami bahwa mereka yang 

diharamkan karena persusuan adalah sama seperti yang diharamkan karena nasab 

dengan memposisikan ibu yang menyusui sebagai ibu.[8] Berpijak dari hal ini, 

maka wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki karena persusuan 

adalah : 

1. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke 

atas; 

2. Dengan seorang wanita sesuan dan seterusnya menurut garis lurus ke 

bawah; 

3. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke 

bawah; 

4. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas; 

5. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya. 

Para ulama berbeda pendapat tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang 

wanita dimasa iddah-nya sementara dia telah menggaulinya : 

1. Malik, Al-Auza‘i dan Laits berpendapat bahwa keduanya diceraikan dan 

wanita itu tidak halal lagi baginya selamanya. 

2. Abu Hanifah  Syafi‘i dan Ats-Tsauri berpendapat bahwa keduanya 

diceraikan dan jika iddah di antara keduanya telah selesai, maka 

dibolehkan menikah kembali dengan wanita tersebut.[10] 

C. Seorang wanita yang tidak beragama Islam 

 Para ulama sepakat bahwa seorang muslim tidak boleh menikahi dengan 

seorang wanita penyembah berhala  berdasarkan firman Allah Ta‘ala: 
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 ُٔ ُْ ُْ ا ًُ ُ٘ٞا ئِرَا َعبَء َٓ َٖ آ ب اَُِّز٣ َٜ َ٘بٍد كاََل ٣َب أ٣َُّ ِٓ ْإ ُٓ  َّٖ ُٛ ٞ ُٔ زُ ْٔ ِِ ْٕ َػ َّٖ ۖكَاِ ِٜ بِٗ َٔ ُْ ثِا٣ِ ُ أَْػَِ َّٖ ۖالِلَّ ُٛ زَِؾُ٘ٞ ْٓ بِعَشاٍد كَب َٜ ُٓ َ٘بُد  ِٓ ْإ

اَل ُعَ٘ َٝ ْٗلَوُٞا ۚ ب أَ َٓ  ْْ ُٛ آرُٞ َٝ ۖ َّٖ ُٜ َُ َٕ ْْ ٣َِؾُِّٞ ُٛ اَل  َٝ  ْْ ُٜ َُ ٌَّ َّٖ ِؽ ُٛ ٌُلَّبِس اَۖل  ُْ َّٖ ئ٠َُِ ا ُٛ ْْ رَْشِعؼُٞ ٌُ َّٖ ئِرَا  بَػ َػ٤َِْ ُٛ ُؾٞ ٌِ ْ٘ ْٕ رَ أَ

ْٗلَوُ  ب أَ َٓ ٤َُْْغأَُُٞا  َٝ  ْْ ْٗلَْوزُ ب أَ َٓ اْعأَُُٞا  َٝ اكِِش  َٞ ٌَ ُْ ِْ ا ٌُٞا ثِِؼَظ ِغ ْٔ اَل رُ َٝ ۚ َّٖ ُٛ َّٖ أُُعَٞس ُٛ ٞ ُٔ ُْ آر٤َْزُ ٌُ ِ ٣َْۖؾ ُْ الِلَّ ٌْ ْْ ُؽ ٌُ ُِ
ٞا ۚرََٰ

  ْ ٤ ٌِ ْ  َؽ ٤ِِ ُ َػ الِلَّ َٝ ۚ ْْ ٌُ َ٘  ث٤َْ

 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 ditetapkan-Nya di antara kamu. 

Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Qs. Al-Mumtahanah[60]:10
92

. 

 Mereka sepakat bahwa dibolehkan untuk menikahi dengan wanita ahli 

kitab yang merdeka, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. 

 Pendapat ini juga dikemukakan oleh mayoritas sahabat dan tabi‘in  

diantara mereka adalah: 

1. Diriwayatkan dari Asy-Sya‘bi  dia menuturkan  ―Salah seorang diantara 

enam Ashhaab Asy_Syuraa menikah dengan wanita Yahudi.‖ 

2. Diriwayatkan dari Jabir, bahwa dia pernah ditanya tentang hukum 

seorang muslimyang menikah dengan wanita Yahudi dan Nasrani. Jabir 

menjawb ‖ Kami menikahi mereka  wanita Yahudi dan Nasrani  pada 

masa penaklukan di Kufah bersama Sa‘d bin Abi Waqqash. Jumlah 

wanita-wanita muslimah ketika itu masih sedikit, dan ketika kami kembali, 
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kami menceraikan mereka. Jabir berkata ‖Mereka tidak berhak mewarisi 

seorang muslim dan seorang muslim tidak berhak mewarisi mereka. 

Wanita-wanita mereka halal bagi kita dan wanita-wanita kita haram bagi 

mereka.‖ 

3. Diriwayatkan dari Abu Wa‘il  dia menuturkan ‖Hudzaifah pernah 

mengawini seorang wanita Yahudi, lalu Umarmengirim surat 

kepadanya ‖Ceraikanlah dia!‖Hudzaifah membalas Umar ‖Mengapa aku 

harus mencerainya, apakah dia haram untuk aku nikahi?‖ Umar membalas  

―Tidak  tapi aku khawatir kamu mengawini para pelacur di antara 

mereka.‖ 

4. Diriwayatkan dari Utsman bin Affan, bahwa dia mengawini putri Al 

Farafishah Al Kalbiyah –beragama Nasrani- kemudian wanita itu memeluk 

Islam melalui perantara Utsman.‖  HR. Albaihaqi . Dalam sanad riwayat 

terjadi sisi kelemahan. 

5. Imam Syafi‘i dan beberapa orang ulama berpendapat  siapa di antara 

bani isra‘il yang beragama Yahudi dan Nasrani  maka wanita-wanita 

mereka halal dinikahi dan hewan sembelihan mereka boleh dimakan. 

Sedang orang yang beragama Yahudi dan Nasrani selain mereka (bani 

israil), baik Arab maupun non Arab, maka wanita-wanita mereka tidak 

boleh dinikahi dan hewan sembelihan mereka tidak halal dimakan!
93

 

Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ali bin Abi Thalib dan beberapa 

ulama salaf. 

1. Seoarang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang 

mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya: 

a. Saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya; 
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 Para ulama sepakat bahwa tidak boleh menikahkan dua wanita 

bersaudara sekaligus  berdasarkan firman Allah Ta‘ala  ―Dan 

(diharamkan bagimu) mengumpulkan (dalam perkawinan) dua 

perempuan yang bersaudara.‖  Qs. An-Nisaa‘[4] :23 

b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya 

 Mereka sepakat bahwa saudara perempuan bapak disni ialah setiap 

perempuan yang menjadi saudara perempuan setiap laki-laki yang 

menjadi sebab kelahiranmu, baik dengan sendirinya atau dengan 

perantaraan laki-laki lain. Dan saudara perempuan ibu ialah setiap 

perempuan yang menjadi saudara perempuan yang menjadi sebab 

kelahiranmu, baik dengan sendirinya atau dengan perantaraan 

perempuan lain, mereka adalah wanita yang merdeka dari sisi ibu. 

 Mereka berbeda pendapat apakah ini termasuk masalah khusus yang 

berlaku untuk pengertian khusus atau masalah khusus yang berlaku untuk 

pengertian umum?
94

 

 Para ulama yang mengatakan bahwa ini termasuk masalah khusus yang 

berlaku untuk pengertian umum, mereka berbeda pendapat, keumuman apakah 

yang dimaksudkan: 

1. Mayoritas ulama yaitu jumhur dan para fuqaha berbagai negeri 

berpendapat bahwa ini termasuk masalah khusus yang berlaku untuk 

pengertian khusus saja, dan keharaman tidak melewati selain orang yang 

ditegaskan. 

2. Sekelompok ulama lain mengatakan bahwa ini termasuk masalah 

khusus yang bermaksud umum, merupakan pendapat yang 

menggabungkan antara setiap dua orang wanita yang di antara keduanya 

ada hubungan rahim, baik diharamkan atau tidak, maka menurut mereka 
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tidak boleh mengumpulkan antara dua anak perempuan saudara laki-laki 

bapak atau saudara perempuan bapak, tidak boleh mengumpulkan antara 

dua anak perempuan saudara perempuan saudara laki-laki ibu atau saudara 

perempuan ibu serta tidak boleh mengumpulkan antara seorang wanita dan 

anak perempuan saudara laki-laki bapaknya atau anak perempuan saudara 

perempuan bapaknya (saudara sepupu) atau mengumpulkan antara seorang 

wanita dan anak perempuan saudara perempuan ibunya. 

3. Sekelompok ulama mengatakan bahwa yang diharamkan ialah 

mengumpulkan antara setiap dua orang wanita yang diantara keduanya ada 

hubungan kerabat yang mengharamkan (maksudnya, seandainya salah satu 

dari keduanya seorang laki-laki dan yang lainnya perempuan, maka tidak 

boleh bagi keduanya untuk saling menikah)
95

. 

 Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita 

apabila pria tersebut sedang mempunyai 4(empat) orang isteri yang keempat-

empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj‘i ataupun 

salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya 

dalam masa iddah talak raj‘i.Mereka berbeda pendapat mengenai masalah 

pernikahan lebih dari empat: 

1. Jumhur berpendapat bahwa pernikahan yang kelima tidak dibolehkan, 

berdasarkan firman Allah Ta‘ala ‖Maka kawinilah olehmu wanita-wanita 

(lain) yang baik bagimu  dua  tiga  atau empat.‖  Qs. An-Nisaa‘[4]:3 . 

 Dan berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa dia 

bersabda kepada Ghailan setelah masuk Islam dan dia memiliki sepuluh isteri: 

―Peganglah yang empat orang  istri  dan ceraikanlah yang selebihnya.‖  
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2. Segolongan ulama lain berpendapat dibolehkan nikah dengan sembilan 

wanita
96

. 

 Kelihatannya pendapat yang membolehkan menikah dengan sembilan 

wanita menggabungkan bilangan yang ada dalam ayat yang telah disebutkan 

(maksudnya, menggabungkan beberapa bilangan yang terdapat dalam firman 

Allah Ta‘ala ―Dua  Tiga dan empat. 

1. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria : 

a. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali 

 Jika suami menjatuhkan talak tiga terhadap isterinya, maka si isteri 

berstatus tertalak ba‘in dan praktis menjadi‖haram‖ untuk suami  dan tidak bisa 

merujuknya kembali sehingga isteri menikah lagi dengan orang lain secara sah. 

Allah SWT berfirman ‖ Kemudian jika si suami mentalaknya  sesudah talak yang 

kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan 

suami yang lain.‖ Qs. Al  aqarah [2] : 230 . [14] 

 Pengecualian jika mantan isterinya tersebut telah menikah dengan suami 

yang lain, dan telah digauli oleh suami barunya tersebut. Juga setelah berakhir 

masa ‗iddah darinya  dengan perceraian yang dilakukan secara sukarela  atau 

akibat meninggal dunia. Dengan demikian perempuan tersebut boleh kembali 

menikah dengan suaminya yang pertama dengan melakukan akad perkawinan 

yang baru. Suami pertamanya tersebut kembali memiliki hak talak sebanyak tiga 

kali untuknya. [15] 

b. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili‘an 

1. Pendapat pertama, Imam Malik, Ahmad dalam satu riwayat, kalangan madzab 

Zhahiri, dan jumhur menurut An-Nawawi, berpendapat bahwa dengan 

sempurnanya prosesi li‘an masing-masing dari pasangan suami-isteri, maka 

terjadilah perceraian antara keduanya tanpa keputusan cerai hakim(pengadilan). 
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Mereka berargumentasi sebagai berikut : 

ٖٓ أصٝاط ٖٓ اُشزبئْ )اُ٘زٝس صٝط ٣زْٜ صٝعٚ ًٞس٣ب(، "ؽغبة ُي  سٟٝ اثٖ ػٔش إٔ اُ٘ج٢ هبٍ الص٤ٖ٘ -\

ك٢ ٝهذ الؽن ك٢ ػ٢٘٤ هللا. ئٓب ٖٓ اص٤ٖ٘ ٖٓ أٗذ ٌُِزة. )ئرا ًبٕ ٣زْٜ اُ٘زٝس صٝط صٝعٚ اُضٗب كؼِذ(، ال 

ُز٢ رٞعذ ٝع٤ِخ ثبُ٘غجخ ُي ٛٞ )أٗٚ ٖٓ ؿ٤ش اُوب٢ٗٞٗ ثبُ٘غجخ ُي ئ٠ُ األثذ(. "ٝهبٍ:" ٝٓبرا ػٖ ٓٔزٌِبر٢ )ا

هذٓذ ُٚ ٜٓشا(؟ "كأعبة:" ال أؽذ ٌْٓ٘ )ئال إٔ رٌٕٞ ػشٝعٚ(. ئرا ً٘ذ رط٤ش كٞهٜب، صْ اُؼوبس ُزؾَ ٓؾَ 

 ." اُؼشهِخ ٗلغٚ ُي، ٝئرا ً٘ذ رٌزة ػ٠ِ رُي، صْ أٗٚ )ػٞدح صٖٔ اُؼشٝط( ئ٠ُ ؽذ ًج٤ش ثبُ٘غجخ ُي

 - Hadits Ibnu Umar ra, bahwasanya Nabi SAW bersabda kepada kedua 

pasangan li‘an (Sumpah Suami Yang Menuduh Istrinya Berzina)  ―Perhitungan 

kalian nanti di hadapan Allah. Salah seoran dari kalian berdua berdusta.  Jika li‘an 

sudah dilakukan  tidak ada jalan bagimu atasnya  ia haram selamanya bagimu . ― 

Ia menukas, ― agaimana dengan hartaku  yang aku serahkan kepadanya sebagai 

mahar ?‖ beliau menjawab  ―Tidak ada harta untukmu  melainkan mahar tersebut 

menjadi miliknya). Jika kamu benar atasnya, maka harta tersebut menjadi ganti 

penghalangan dirinya bagimu, dan jika kamu berdusta atasnya, maka itu 

(kembalinya mahar tersebut)menjdai sangat jauh bagimu.
97

‖ 

 - Hadits Sahl sebelumnya dalam kasus li‘an Uwaimir dan isterinya; 

―...setelah keduanya selesai  Uwaimir berkata ‖Wahai Rasulullah  saya berbohong 

kepadanya jika saya tetap mempertahankannya  merujuknya .‖ Ia pun 

mentalaknya tiga sebelum Rasulullah SAW memerintahkannya, begitu keduanya 

selesai saling melaknat. Ia lantas menceraikannya dihadapan Nabi SAW dan 

beliau pun bersabda ‖Itulah perceraian antara kedua pasangan li‘an ! 

 - Li‘an mengkonsekuensikan pengharaman permanen  selamanya   

sehingga tidak perlu keputusan cerai hakim /pengadilan sebagaimana halnya 

persusuan. 

2. Pendapat Kedua, sementara itu Abu Hanifah dan murid-muridnya, serta 

Imam Ahmad dalam versi riwayat lain berpendapat bahwa perceraian tidak 

terjadi setelah proses li‘an kecuali dengan keputusan 
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hakim/pengadilan.[16]2. Gugur kalau bekas isterinya tadi telah kawin 

dengan pria lain  kemudian perkawinan tersebut putus ba‘da dukhul dan 

telah habis masa iddahnya
98

.  
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