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MENIMBANG COUNTER LEGAL DRAFT KOMPILASI HUKUM ISLAM Oleh: Husain Insawan

ABSTRAK Beranjak dari tafsir emansipatoris kontemporer dengan berpijak pada

pemerdekaan jenis gender tertentu, counter legal draft Kompilasi Hukum Islam (KHI)

dirancang. Belajar dari pengalaman masa lalu yang suram, seolah gerakan

pengarusutamaan gender (PUG) ini mencoba untuk mengangkat derajat kaum wanita

yang selama ini merasa dirugikan oleh KHI.

Karena itu, terdapat beberapa poin penting yang perlu di-blow up secara telanjang oleh

tim penyusunnya agar kelihatan betul gambaran yang diinginkan gerakan ini. Hal ini

sekaligus memberikan peluang kepada masyarakat untuk melakukan kritik, sehingga
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terkesan bahwa counter legal draf KHI ini ikut dimiliki olah masyarakat. Poin yang urgen

dimunculkan tersebut di antaranya masalah asas perkawinan, mahar, rukun, dan jangka

waktu perkawinan. Kata kunci: KHI, asas perkawinan, mahar, rukun, dan jangka waktu

perkawinan.

PENDAHULUAN Kompilasi Hukum Islam (KHI) meruapakan produk Hukum Islam sesuai

INPRES No. 1/1991. Sejak delapanbelas tahun silam seolah menjadi satu-satunya aturan

yang superbody dan nyaris tak tersentuh. Pada tahun 2005 muncul suatu wacana baru

yang dikomandani oleh Musda Mulia cs. ingin melakukan revolusi terhadap materi KHI

ini. Draf KHI telah disiapkan oleh tim dan masyarakat diberikan kesempatan untuk

mengkritisi materi draf KHI.

Materi KHI memuat tentang perkawinan, perwakafan, dan warisan ini tidak luput dari

cermatan para penghulu pengarusutamaan gender tersebut dengan mengambil sampel

di negara-negara barat dan timur tengah. Namun dalam artikel ini, materi yang akan

disorot dan ditanggapi adalah pada masalah perkawinan. ANALISIS DAN TANGGAPAN

Untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya draf KHI yang diajukan, maka terdapat

beberapa poin yang urgen ditanggapi sebagai berikut: BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

(6) Mahar adalah suatu pemberian dari calon suami atau calon istri kepada pasangannya

untuk kepentingan perkawinan BAB IV MAHAR Pasal 16 (1) Calon suami dan calon istri

harus memberikan mahar kepada calon pasangannya sesuai dengan kebiasaan (budaya)

setempat. Tanggapan: Mahar merupakan hak perempuan dalam suatu perkawinan.

Mahar ini dibebankan kepada laki-laki yang harus ditunaikan dan diberikan kepada

perempuan,  meskipun para ulama masih memperdebatkan keberadaan mahar ini,

apakah menjadi bagian dari rukun atau syarat nikah. Terdapat beberapa pertimbangan

mengapa persoalan mahar ini lebih diwajibkan kepada laki-laki untuk kemudian

diberikan kepada perempuan, di antaranya yaitu: Pertama, persoalan mahar sangat

terkait dengan pembagian harta warisan sebagai sumber pendapatan harta bagi

perempuan.

Bagian laki-laki lebih banyak (2 bagian) dibanding bagian perempuan yang hanya

mendapat sebagian (1 bagian) dari yang dimiliki laki-laki. Hal ini sebenarnya tidak

bernuansa diskriminatif sebab perempuan pada akhirnya akan mendapatkan 3 bagian

sumber harta di luar warisan, setelah ia menikah sebagai yang dimilikinya secara



mutlak, yakni 1 bagian dari harta yang dibawanya sendiri ketika sebelum menikah; 1

bagian dari nafkah yang diberikan oleh suami; dan 1 bagian lagi adalah mahar itu

sendiri. Dengan begitu maka kekhawatiran akan munculnya ketidakadilan dalam

pembagian sumber-sumber harta kepada perempuan tidak akan terjadi.

Jika mahar tidak diberikan kepada perempuan, maka 1 bagian dari sumber hartanya

akan hilang, sehingga porsi perempuan dan porsi laki-laki tidak akan bertemu pada titik

keseimbangan (equilibrium) dan keadilan. Dengan begitu, maka untuk mencapai titik

keseimbangan dan keadilan tersebut, maka mahar harus diberikan oleh laki-laki kepada

perempuan, bukan sebaliknya. Apabila konsepsi di atas direalisasikan, maka

kemaslahatan manusia utamanya dari segi kesejahteraan akan terwujud.

Kedua, substansi mahar itu ialah penghormatan yang diberikan dari pihak laki-laki

kepada pihak perempuan. Untuk tidak mengatakan bahwa hakikat fisiologis pernikahan

secara ekstrim adalah penyerahan diri seorang perempuan kepada seorang laki-laki

yang siap dipakai kapan saja setelah menempuh jalur pernikahan. Alangkah tidak

logisnya jika penyerahan diri itu tidak disertai dengan tindakan penghormatan yang

dilakukan oleh laki-laki.

Lebih tidak logis lagi jika penyerahan diri itu dilakukan pada saat yang bersamaan

dengan penyerahan mahar oleh perempuan. Oleh sebab itu, laki-laki dan perempuan

yang akan menikah harus menghargai eksistensi diri masing-masing dengan cara

memberikan mahar kepada perempuan yang menjadi haknya, jangan sebaliknya.

Pemahaman ini memiliki dimensi kemaslahatan yang lebih jauh khususnya dari aspek

kebahagiaan manusia yang diawali dengan rasa saling menghormati dan saling

menghargai.

Ketiga, mahar yang diberikan laki-laki kepada perempuan merupakan tindakan preventif

(sad dzariyah) guna mengeliminir dampak negatif yang muncul. Jika laki-laki

menunaikan mahar, maka pada satu sisi laki-laki tidak terbuka peluang baginya untuk

berbuat semena-mena kepada perempuan dan pada sisi lain perempuan tidak akan

mudah dipermainkan oleh laki-laki karena laki-laki akan merasa berat untuk melepas

perempuan akibat adanya keharusan mahar yang akan ditunaikannya. Tetapi

sebaliknya, jika perempuan memberikan mahar kepada laki-laki, maka peluang laki-laki

untuk berbuat diskriminatif kepada perempuan sangat terbuka karena ia merasa dibeli



oleh perempuan dan selanjutnya perempuan harus bersiap-siap untuk ditinggalkan.

Keempat, dalam konteks keindonesiaan, sudah menjadi kultur masyarakat dan

disepakati oleh adat bahwa seorang laki-laki harus memberikan mahar kepada seorang

perempuan yang akan dijadikan istrinya. Norma adat merupakan salah satu landasan

hukum dalam menetapkan syariat. Jika begitu adanya, maka seorang perempuan

berhak mendapatkan mahar dari seorang laki-laki calon suaminya. Kasus perempuan

yang memberikan mahar kepada laki-laki notabene terjadi di Minangkabau seperti yang

biasa disebut orang, perlu untuk diteliti kembali kebenarannya.

Adat Minangkabau sangat kental dengan nuansa keislaman yang dapat dilihat melalui

falsafahnya, yaitu Adat basandi syara; syara basandi Kitabullah. Jadi menurut hemat

penulis, bagaimana bisa perempuan memberikan mahar kepada laki-laki, sementara

mereka tahu kalau QS. Al-Nisa: 4 mengisyaratkan bahwa perempuan berhak

mendapatkan mahar dari laki-laki yang bakal menjadi suaminya. BAB II Bagian Kesatu

Asas Pasal 13 (1) Asas perkawinan adalah monogami (tawahhud al-zawj); (2)

Perkawinan yang dilakukan di luar asas sebagaimana pada ayat (1) dinyatakan batal

demi hukum. Tanggapan: Ada yang mengklaim bahwa asas monogami yang tercantum

dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,  INPRES No.

1 Tahun 1991 tentang Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam, dan counter legal draft ini

diilhami oleh doktrin Katholik yang mengajarkan agar seorang laki-laki hanya

mempunyai seorang istri sampai akhir hayatnya. Sementara itu dalam Islam secara

doktrinal al-Quran surat al-Nisa: 3 menyiratkan bahwa dalam kondisi normal seorang

laki-laki hendaknya mengawini seorang perempuan, kecuali dalam keadaan tertentu,

seperti istri mandul, berpenyakit parah, tidak mampu melayani suaminya yang

hiperseks, ataukah seorang isteri yang kecanduan untuk berbuat madat dan tidak

sanggup meninggalkannya.

Jadi dalam Islam, poligami hanya sebatas dibolehkan dalam kondisi tersebut di atas, ia

tidak dianjurkan dan tidak pula dilarang secara absolut. Seorang yang ingin berpoligami

maka prasyarat utama yang harus dipenuhi adalah ia harus dapat berbuat adil. Berbuat

adil kepada sejumlah istri rasanya amat sulit karena keadilan baik dalam termnya al-⤩l,

al-qisth, al-mn maupun dalam termnya al-wasth secara fisik kemungkinan bisa saja

diukur, tetapi keadilan secara psikis amat sulit diketahui sebab ia sangat abstrak dan



berkenaan dengan sikap hati seorang istri.

Setiap istri akan berbeda dalam menyikapi sesuatu. Boleh jadi seorang istri yang satu

bermuka manis dan setuju atas tindakan suami terhadap istri yang lain di hadapannya,

tetapi belum tentu ia setuju dalam hatinya. Pepatah bijak mengatakan dalamnya laut

dapat diukur; dalam hati orang siapa tahu. Jadi bukan keadilan yang diperoleh tetapi

kezaliman yang justru akan muncul kemudian. Ketidakpuasan hati seorang istri akibat

tindakan suami, pada prinsipnya merupakan suatu kezaliman.

Lagi pula seorang istri dalam konteks kekinian, yang salihah sekalipun pada dasarnya

tidak ingin dimadu. Jika ini dipaksakan oleh suami, maka suami tersebut praktis telah

menzalimi istrinya. Quraish Shihab mencontohkan poligami dengan pintu darurat (exit

emergence) yang terdapat pada sebuah pesawat. Keberadaan pintu darurat tersebut

bukan berarti tidak dapat dibuka sama sekali, ia dapat saja dibuka pada saat kondisi

tertentu dalam rangka tindakan penyelamatan para penumpang.

Namun dalam kondisi tidak ada gangguan, pintu darurat idealnya ditutup sebab jika

tidak, maka pintu darurat pada akhirnya dapat menjadi masalah besar dalam

penerbangan. Meskipun begitu ada pula yang berpendapat bahwa jika ditelisik dalam

konteks kesejarahan, sebelum turunnya QS. al-Nisa: 3, para perempuan diidentikkan

sebagai makhluk hina yang tidak punya harga sama sekali. Mereka diperkosa, dihina,

disiksa dan dilecehkan dalam berbagai cara sehingga kondisinya sangat memilukan.

Mereka terbelenggu fisik dan batinnya.

Derajat mereka sangat rendah setingkat dengan binatang. Namun ketika ayat tersebut

turun, maka yang paling pertama bertepuktangan sebenarnya adalah perempuan.

Artinya mereka terbebas dari belenggu kesengsaraan, sekaligus menyamakan

derajatnya dengan laki-laki. Jika demikian adanya, maka perempuan sebenarnya tidak

ada alasan baginya untuk tidak mengizinkan suaminya ingin beristri lebih dari satu

orang. Kondisi ini bisa saja berlaku pasca turunnya QS.

al-Nisa: 3 ketika sistem perbudakan masih berlangsung, namun sekarang sistem

perbudakan telah dihapus khususnya di Indonesia, maka amat logis kiranya apabila hak-

hak perempuan juga dihargai, termasuk berhak untuk bersuami satu orang atau berhak

melarang suaminya untuk beristri lagi selain dirinya. BAB III RUKUN DAN PEMBUKTIAN



PERKAWINAN Bagian Kesatu Rukun Pasal 7 (1) Calon suami atau istri harus berusia

minimal 19 tahun (2) Calon suami atau istri dapat mengawinkan dirinya sendiri dengan

persyaratan sebagai berikut: a. berakal sehat b. berumur 21 tahun c.

cakap/matang (rasyid/rasyidah) (3) Bagi calon suami atau istri yang tidak memenuhi

persyaratan sebagaimana pada ayat, maka yang berhak mengawinkannya adalah wali

nasab atau wali hakim. Tanggapan: Substansi wali adalah tanggung jawab. Hal ini

sangat berbeda dengan saksi sebab saksi esensinya adalah legalitas publik yang di

dalamnya memuat pesan bahwa benar adanya terjadi sebuah pernikahan. Boleh saja

seorang calon suami atau istri mengawinkan diri mereka di hadapan penghulu dan

pegawai pencatat perkawinan atas dasar persetujuan bersama dari keduanya.

Mereka dapat menempuh jalan ini bila keduanya sudah mampu bertanggung jawab atas

tindakan yang dilakukan. Indikator bahwa seseorang bertanggung jawab adalah adanya

kematangan individu baik secara fisik-biologis maupun mental-psikologis, seperti yang

dilukiskan di atas. Perkawinan tanpa wali ini sangat memungkinkan terjadi dalam kondisi

kekinian mengingat beberapa hal: Pertama, dewasa ini pendidikan semakin maju

sehingga kematangan intelektual, emosional, bahkan spiritual merupakan perkara yang

secara langsung dapat tertanam dalam jiwa seorang individu.

Olehnya itu, individu sudah dapat bertanggung jawab dan menentukan sikap secara

mandiri tentang hal yang terbaik dalam hidupnya. Kedua, keberadaan wali dalam suatu

rangkaian perkawinan, tidak jarang menjadi penghalang atau orang yang sangat

berpotensi membatalkan suatu perkawinan. Padahal perkawinan itu sangat sakral sebab

Tuhan telah mempertemukan dua insan manusia yang saling membutuhkan. Jalannya

perkawinan tak ada seorang pun yang dapat menghalanginya karena perkawinan adalah

bagian dari ibadah yang dapat mensejahterakan dan membahagiakan manusia di dunia

maupun di akhirat. Ketiga, posisi wali sebenarnya bukan yang utama (primer) tetapi

sebagai pendukung (sekunder) dalam perkawinan.

Pengambil kebijakan utama adalah calon suami atau istri yang bersangkutan. Seorang

wali perannya hanya sebatas meminta izin bagi calon istri yang perawan atau

memusyawarahkan persoalan tersebut bagi calon istri yang janda. Jadi sebenarnya

wali tidak memiliki hak mutlak dalam perkawinan, meskipun yang menjadi wali adalah

orang tuanya sendiri. Terlebih lagi ketika beberapa pertimbangan tersebut di atas benar-



benar telah terwujud atau ada kecenderungan kuat akan terjadi di lapangan, maka

seorang calon istri atau calon suami dapat menikahkan dirinya sendiri.

BAB V PERJANJIAN PERKAWINAN Bagian Ketiga Jangka Waktu Perkawinan Pasal 28 (1)

Apabila calon suami dan calon istri bermaksud menentukan jangka waktu perkawinan,

maka kedua belah pihak harus membuat perjanjian perkawinan tertulis (2) Jangka

waktu perkawinan sebagaimana pada ayat (1) harus diputuskan berdasarkan

kesepakatan bersama (3) Apabila jangka waktu perkawinan telah berakhir, maka suami

istri dapat memperpanjang waktu perkawinan sesuai dengan kesepakatan bersama di

hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan Tanggapan: Perkawinan berjangka waktu (kawin

kontrak) dalam Islam dikenal dengan istilah nikah mutah.

Derivasi kata mut'ah berasal dari kata "mata'a--yamta'u--mat'an wa mut'atan" yang

berarti kesenangan atau kenikmatan. Nikah mut'ah adalah nikah atau perkawinan yang

dilakukan antara laki-laki dan perempuan dengan akad dan jangka waktu tertentu.

Menurut jumhr 'ulam⠦iqhi bahwa yang dimaksud dengan "akad dan jangka waktu

tertentu" dalam nikah mut'ah adalah akad yang diikat oleh kehendak bersama yang

berdasarkan cinta kasih oleh suami istri.

Dengan berlalunya waktu yang telah disepakati atau dengan pengurangan batas waktu

yang diberikan oleh laki-laki, maka berakhirlah ikatan pernikahan tersebut tanpa

memerlukan proses perceraian. Keduanya juga dapat memperpanjang jangka waktu

dengan mengulangi akad baru, atau berpisah setelah habisnya waktu yang mereka

tentukan bersama. Dasar hukum dari nikah mut'ah telah disebutkan dalam al-Qur surat

al-Nis⠡yat 24: (...

((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ... (((( " maka istri yang

telah kamu nikmati (kawini) di antara mereka, berikanlah kepada mereka mahar (mas

kawin) mereka dengan sempurna " Al-Qurthban al-Syauk mengatakan bahwa hampir

semua ulama menafsirkan ayat tersebut dengan "nikah mut'ah" yang sudah ditetapkan

sejak permulaan Islam. Demikian pula Hubayb Ibn Abs⢩t, Muj⨩d, dan Hakam Ibn

'Utaybah menyatakan bahwa ayat tersebut turun untuk menjelaskan perkawinan mut'ah.

Bahkan Ibn 'Abb 'Ubay Ibn K⧡b, S⧩d Ibn Zubayr, dan Ibn Mas'd membaca ayat

tersebut di atas dengan menyisipkan tafsirannya dengan membaca: ????? ?????????????



???? ???????? (????? ?????? ???????) ???????????? ???????????? ?????????? " Barang

siapa di antara kalian melakukan perkawinan (dengan menggunakan batas waktu) maka

bayarlah maharnya." Dalam Mustadrak al-H⫮m dan kitab-kitab yang lain disebutkan

bahwa Ibn 'Abb bersumpah bahwa Allah menurunkan ayat tersebut untuk pembatasan

waktu yang ada dalam nikah mut'ah, bukan pembatasan nikah mut'ah itu sendiri.

Sedangkan al-R⺮ dan al-Naysabretelah keduanya meriwayatkan bacaan tersebut dari

Ibn 'Abb dan 'Ubay Ibn K⧡b berkata bahwa seluruh sahabat tidak ada yang

menyalahkan bacaan mereka sehingga dapat dikatakan bahwa bacaan tersebut telah

disepakati kebenarannya oleh seluruh umat. Sebagian ulama menjelaskan bahwa

tambahan kata-kata yang terdapat pada ayat tersebut dilakukan oleh para sahabat

dengan tujuan untuk menafsirkan ayat tersebut, bukan untuk menambahnya.

Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa ayat tersebut di atas sudah din kh oleh

ayat lain dalam surat al-Mu'minn ayat 5-6, yang menerangkan tentang penjagaan farji,

yaitu: ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( ((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( ((( ((((((((

((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((( "(Sifat orang-orang yang beriman adalah)

mereka yang menjaga farji mereka (dari perzinahan) kecuali terhadap istri-istri atau

hamba-hamba sahaya yang mereka miliki. Mereka tidak akan tercela (apabila

mendatangi mereka)."

Ayat ini dan ayat tentang menjaga aurat yang terdapat dalam surat al-Ma' j adalah

ayat Makiyyah yang turun terlebih dahulu, sedangkan ayat 24 surat al-Nis⠴entang nikah

mut'ah adalah ayat Madaniyyah yang turun belakangan, sehingga ayat 24 surat al-

Nis⠩ni tidak tern kh oleh ayat-ayat tentang penjagaan farji dan menjaga aurat. Lagi

pula kedua ayat dimaksud lebih bersifat umum, sementara ayat tentang nikah mut'ah

lebih bersifat khusus (takhsh). Ayat-ayat tentang talak dan warisan lebih dahului turun

dari pada ayat tentang nikah mut'ah ini.

Demikian pula dengan pendapat yang menyatakan bahwa ayat tentang nikah mut'ah

din kh oleh hadis sahih adalah pendapat yang tidak bisa diikuti sebab kedudukan al-

Qur /span> setingkat lebih tinggi dibanding al-Had Jika ada hadis yang bertentangan

dengan al-Qur maka hadis tersebut tertolak adanya dan tidak dapat dijadikan sebagai

hujj⨮ Nikah mut'ah ini disebutkan dalam beberapa hadis sahih NabAW dalam kitab

Shahal-Muslim, Musnad Ahmad Ibn Hanb Sunan al-Nas⩬ dan Sunan Ibn M⪡h.



Pada hakikatnya semua hadis yang diriwayatkan oleh para perawi di atas menjelaskan

bahwa NabAW. membolehkan untuk melaksanakan nikah mut'ah. Sedang hadis-hadis

yang tidak membolehkan nikah mut'ah bertumpu pada pendapat 'Um Ibn al-

Khatt⢠yang melarang nikah mut'ah. Ibn Hazm dan al-Baqrerpendapat bahwa

penyebab beliau mengharamkan nikah mut'ah karena beliau melihat banyak orang yang

terlalu berlebihan dalam melakukan nikah tersebut.

Riwayat lain menyatakan bahwa 'Um Ibn al-Khatt⢠melarang nikah mut'ah karena

kasus nikah mut'ah yang dilakukan di zaman al-Khil⦡h al-Rasyh tidak disaksikan oleh

saksi-saksi yang adil atau yang tidak sempurna syarat-sayaratnya, tetapi jika nikah

tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang adil, maka beliau malah

membolehkannya. 'Um Ibn al-Khatt⢠sebagai seorang khalifah sekaligus sahabat Nabi

SAW adalah wajar jika beliau bertindak untuk melarang nikah mut'ah karena sudah

terjadi penyelewengan atas izin yang diberikan Allah SWT dan Nabi SAW kepada

umatnya.

'Um Ibn al-Khatt⢠optimis bahwa dengan melarang mereka untuk nikah mut'ah

kemaslahatan dapat dicapai mengingat adanya sikap penyelewengan tersebut. Dengan

melihat kedudukan 'Um ijtihadnya sangat memungkinkan untuk dijadikan hujjah, ini

tidak berarti bahwa pendapat sahabat lain  tidak memungkinkan untuk diikuti jika

berdasar pada hadis Nabi SAW yang sahih. Dari kalangan tabn  juga menyatakan

bahwa nikah mut'ah dibolehkan sesuai dengan ketentuan syar'i, include di dalamnya

M k Ibn Anas, Ahmad Ibn Hanb dan Ab Hanh.

Sebenarnya 'Um Ibn al-Khatt⢠tidak mengharamkan nikah mut'ah dengan kata-

katanya: "Nikah mut'ah adalah salah satu jenis nikah yang dihalalkan oleh Allah SWT."

Beliau menyatakan ini saat beliau mencabut fatwanya kembali, seperti yang disebutkan

Ahmad Ibn Muhammad Ibn 'Is⠡l-Turmudzalam kitab Naw⤩r-nya. Jadi semakin jelas

bahwa pendapat 'Um Ibn al-Khatt⢠merupakan hasil ijtihadnya sendiri, yang sengaja

diambil demi kepentingan negara, sehingga larangan 'Um /span> Ibn al-Khatt⢠bukan

larangan syar'i, tetapi semata-mata larangan kenegaraan, yaitu demi kemaslahatan

umat.

Imam madzhab juga memberikan argumennya sebagai berikut: Pertama, M k Ibn Anas



membolehkan nikah mut'ah, seperti yang dikutip oleh Imam Sarkh yang berkata

dalam kitab Mabsuth-nya: "Yang dimaksud mut'ah ialah seorang lelaki berkata terhadap

seorang wanita: "Saya nikahi kamu dalam batas waktu tertentu dengan mahar tertentu

pula." Nikah semacam ini tidak sah menurut madzhab Syh, tetapi M k Ibn Anas

membolehkannya, sepertinya pendapat ini diambil dari perkataan Ibn 'Abb " Al-'

berkata: "Fatwa M k tersebut juga disebut dalam kitab Fat al-Fargh , dalam kitab

Khazanⴠ al-Riw t fl-Fur' al-Han⦩yah karangan al-Han⦮, dan dalam kitab al-K⦩ fi al-

Furu' al-Han⦩yah."

Al-Zayl⧮ meriwayatkan pendapat M k tentang halalnya nikah mut'ah dengan alasan

bahwa nikah mut'ah dilakukan pada zaman Nabi SAW dan tetap boleh dilakukan sampai

tampak jelas adanya dalil yang men khnya. Al-Taftaz juga meriwayatkan dalam

kitabnya Syarh al-Maq id bahwa M k membolehkan nikah tersebut, begitu pula al-

Asqall dalam kitab Fath al-B dan al-Zarq dalam kitab Syarh Mukhtash Abi

Dhiy⧠serta Syarh al-Muwaththa'; Kedua, Abu Hanh berpendapat bahwa nikah mut'ah

dibolehkan, seperti yang pernah diriwayatkan oleh al-Hass bahwa masa yang

ditentukan dalam akad pernikahan, harus lama yang sekiranya orang beranggapan

bahwa keduanya hidup sebagaimana layaknya suami istri, seperti ucapan: seorang lelaki

terhadap wanita "Aku nikahi engkau selama setahun atau lebih".

Nikah semacam ini sah karena lama waktu semacam itu dapat dianggap sebagai nikah

biasa, dan sikap semacam itu baik." Ibn Ziy⤠juga berpendapat demikian. Ketiga, Ahmad

Ibn Hanb juga berpendapat sama dengan M k Ibn Anas dan Abu Hanh. Ibn

Katsmenyatakan bahwa Ahmad Ibn Hanb adalah orang yang gigih menantang nikah

mut'ah, secara mengejutkan beliau membolehkan nikah tersebut apabila dalam keadaan

darurat. Hadis yang menerangkan bahwa Ibn 'Abb dan sekelompok sahabat

menghalalkan nikah mut'ah adalah riwayat Ahmad Ibn Hanb

Persoalan darurat dibolehkannya nikah mut'ah merujuk pada ijtihad 'Um Ibn al-Khatt⢮
Banyak penelitian ilmiah yang telah dilakukan oleh para pakar mengenai nikah mut'ah

sebagai solusi atas problematika seksual dewasa ini yang sudah "menggila". Mushtaf⠡l-

'Aqq⤬ kolomnis kenamaan dari Mesir menyetuju nikah mut'ah sebagai satu-satunya

jalan penyelesaian problematika seksual. Pendapat tersebut dilansir dalam majalah "Al-

Mushawwar" dengan judul "Pemuda dan Problematika Seksual"; Bertrand Russel,

seorang filosof Eropa setelah melihat kondisi bangsa Eropa yang sudah melewati



ambang batas menyangkut free-sex, ia menyatakan bahwa ada satu jenis pernikahan

yang dapat menyelesaikan problematika seksual ini.

Walaupun beliau tidak menyebut nama jenis pernikahan itu, tetapi dalam penjelasan

beliau tentang nikah itu sangat mirip dengan nikah mut'ah; Landzee, seorang hakim

agama di Amerika Serikat mengajukan permohonan kepada kongres satu jenis

pernikahan yang tidak langgeng ke dalam undang-undang negara; Qishantin Zuraiq,

Guru Besar Sejarah Islam di Universitas Amerika Beirut dan Syaikh Khb Fasih

mengadakan riset mengenai nikah mut'ah, yang hasilnya cukup mengagumkan dapat

menekan problematika seksual.

Kritik lain atas nikah mut'ah menyatakan bahwa anak yang dilahirkan tidak akan jelas

nasibnya, karena tidak adanya kasih sayang, tanggungan pemeliharaan, dan kehidupan

yang tenang dibawah perlindungan kedua orang tuanya. Persoalan untuk tidak dan ingin

memiliki anak tergantung pada komitmen bersama antara suami dan istri dalam

perkawinan. Keduanya boleh menerima atau menolak persoalan tersebut. Terlebih lagi

sekarang ini banyak alat yang bisa digunakan untuk mencegah kehamilan.

Tetapi jika kedua pihak berkehendak menanggung beban pemeliharaan anak-anaknya,

maka Islam tidak melarangnya dengan syarat bahwa keduanya harus menanggung

beban tersebut secara sempurna, sebagaimana yang berlaku dalam nikah biasa apabila

terjadi perceraian. Kalau keduanya tidak mau menanggung pemeliharaan anak, maka

syariat tetap menganjurkan keduanya untuk melakukan hal tersebut. Masih tersisa

kritikan bahwa nikah mut'ah identik dengan perdagangan wanita.

Jika hal ini memang benar, maka yang lebih pantas adalah mengharamkan hukum talak

dalam nikah biasa. Apalagi dalam nikah biasa terlalu mudah menjatuhkan talak.

Selanjutnya yang lebih pantas lagi untuk diharamkan sebenarnya adalah jual-beli

manusia dengan berkedok TKW. PENUTUP Meski terdapat beberapa pasal yang cukup

kontroversial, namun hal ini cukup menggelitik pemikiran akademis kita, utamanya

persoalan asas perkawinan, mahar, rukun, dan jangka waktu perkawinan. DAFTAR

PUSTAKA Al-Qur al-KarAl-Aby , Muhammad Zayd, Majalah Hadyu al-Isl (Juz XIX,

Ed. II).
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