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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Relevan

Karya-karya yang membahas tentang perkawinan dalam undang-undang

cukup banyak. Karya-karya tersebut diantaranya :

1. Ibn Taimiyah, Hukum-Hukum Perkawinan, Buku ini menjelaskan

pandangan para imam tentang nikah, dan dasar pelarangannya berdasar al-

Qur’an dan hadis.

2. Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam

Kontemporer26, Buku ini menjelaskan tentang pandangan para ulama

tentang nikah.

3. Atho Muzdhar dan Khairuddin Nasution, Hukum Keluarga di Dunia Islam

Modern Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari kitab-

kitab fikih,27Buku ini menjelaskan negara-negara misalnya Turki dan Iran,

menentang pernikahan

4. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih

dan Undang-Undang Perkawinan28, Buku ini menjelaskan empat

hubungan antara fikih dan undang-undang perkawinan.

5. Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di

Indonesia29, Buku ini menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor

26

27M. Atho’ Mudzhar dan Khairuddin Nasution, Hukum Keluarga di Dunia Islam
Modern, Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih(Jakarta:
Ciputat Press, 2000).

28Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Undang-
Undang Perkawinan(Cet. II; Jakarta: Predana Media, 2005)
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1 Tahun 1974 mengharuskan pencatatan terhadap perkawinan. Terdapat

dua lembaga yang diberi tugas mencatat perkawinan dan rujuk yaitu

Kantor Urusan Agama bagi umat Islam dan di Kantor Catatan Sipil untuk

perkawinan non muslim.

Selain karya-karya tersebut, masih terdapat literatur yang

membahas tentang nikah, akan tetapi pembahasannya tidak jauh berbeda

dengan pembahasan buku-buku di atas.Meskipun literatur tersebut diatas

membahas tentang nikah, namun berbeda dengan obyek kajian penelitian

dalam tesis ini yakni terfokus pada implementasinya Undang-undang no 1

Tahun 1974 dalam masyarakat kaitannya juga dengan Inpres No. 1 tahun

1991.

B. Perkawinan dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan

Kata kawin atau ziwaj adalah bahasa Arab yang dalam bahasa Indonesia

diartikan "Kawin". Kawin atau perkawinan ini menurut Syeh Abdul Ramlan at-

Jazairi dalam kitabnya, Al-Fiqh 'ala Afazahib al.-Arbaah, memiliki tiga pengertian

(makna), makna lugawi (etimologi), makna ushuli (syar'i) dan

maknaFighi(hukurn).30Secara lugawi (etimologi), kawin (kawin) berarti “l--wat'u

al-clunim” atau bercampur). Dalam pengertian majazi (kiasan) kawin (kawin)

diartikan akad, sebab, akad ini merupakan landasan bolehnya melakukan

persetubuhan.

29Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, Hukum Pekawinan di Indonesia (Cet. IV;
Jakarta:  Bulan Bintang, 2004)

50Abdul-Rahman al-Jazairi, al-f'iqh .'aAfatahib al-Arba'ah, Juz IV, (Jamiatul ill-AAWAl-
Imam bi at-Mansilrah, 1999 M/1419 H), h. 5.
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Makna Ushuli ada perbedaan pendapat diantara para ulama. Pertama

mengatakan bahwa kawin arti hakikatnya adalah watha' (bersetubuh). Kedua,

mengatakan sebaliknya dari pendapat pertama, yakni arti hakikat dari kawin itu

adalah akad, sedang arti majaz adalah bersenggarna. Sedang pendapat yang ketiga

mengatakan bahwa hakikat dari kawin ini musytarak atau gabungan dari

pengertian akad dan bersenggama.31

Secara Fiqhi pengertian kawin diungkapkan oleh para ulama dengan

beragam sekali, namun secara keseluruhan hampir sama antara satu dengan yang

lainnya, yang dapat disimpulkan sebagai berikut: “Perkawinan adalah akad

kawin yang ditetapkan oleh syara' bahwa seorang laki-laki dapat hidup

bersama dengan seorang perempuan sebagai suami istri”32

Pengertian yang telah dikemukakan di atas, maka perkawinan berarti akad

yang memberikan jalan aman dalam menyalurkan naluri seksual, menjaga harga

diri laki-laki dan wanita agar mereka tidak lakana rumput yang bisa dimakan oleh

binatang ternak manapun dengan seenaknya. Pergaulan suami istri diletakkan

31 Djamaan Nur, Fiqih Mundkahat, (Semarang : Dimas, 1993), h. 2
32 Adapun tentang makna perkawinan itu secara definitif, masing-masing ulama fighi

berbeda dalam mengemukakan pendapatnya, antara lain sebagai berikut:
a. Ulama Hanafiyah, mendefinisikan perkawinan sebagai suatu akad yang

berguna untuk memiliki mufah dengan sengaja. Artinya seorang lelaki dapat
menguasai perempuan dengan seluruh anggota badanya untuk mendapatkan
kesenangan atau kepuasan.

b. Ulama syafi'iyah, menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan
menggunakan lafal nikah atau zauj yang menyimpan arti memiliki wati. Artinya
dengan perkawinan seseorang dapat memiliki atau mendaptkan kesengan dari
pasanganya.

c. Ulama Malikyah, menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang
mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya
harga.

d. Ulama HaNabilah, menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan
lafalinkiih C LS31 atau CJj y untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki
dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.
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dibawah naungan keibuan dan kebapaan, sehingga nantinya dapat melahirkan

keturunan yang baik dari hasil yang sesuai dengan tuntunan agama.Perkawinan

semacam inilah yang diridhoi oleh Allah SWT dan diabadikan Islam untuk

selamanya.

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan kawin pada umumnya bergantung pada masing-masing individu

yang akan melakukannya karena lebih bersifat subyektif. Namun demikian, ada

juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang ingin

melakukan perkawinan yaitu untuk memperoleh kebahagian dan kesejahteraan

lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejateraan dunia dan akhirat. Dalam hal ini

Nabi Muhammad saw. menyinggung dalam hadis:

َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َعْن النَّبِيِّ َصلَّى َُّ َعَلیِْھ َوسَلَّمَ َقاَل 
ُتْنكَحُ النِّسَاُء ِألَْرَبَعٍة ِلَماِلَھا َوِلحَسَبَِھا َوِلجََماِلَھا 

َوِلِدیِنَھا
Artinya:

“Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW wanita dinikahi karena empat perkara,
karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya.. ”33

Sinyal yang diberikan Nabi Muhammad saw. merupakan kenyataan

bahkan menjadi pilihan utama bagi seseorang yang akan melakukan perkawinan

untuk selalu mengutamakan empat hal tersebut. Melalui hadis tersebut Nabi

Muhammad saw. menganjurkan bahwa hendaklah tujuan dan pertimbangan

agama serta akhlak yang menjadi tujuan utama dalam perkawinan. Hal ini karena

33 Abu Abdil Rahman Al-Nasai, Sunan Al-Nasai Jus III, (Cairo:Darul Hadits 1999/1420
H) h. 276.
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kecantikan atau kegagahan, harta dan pangkat serta lainnya tidak menjamin

tercapainya kebahagian tanpa didasari akhlak dan budi pekerti yang luhur.

Dalam melakukan perkawinan tentu memmpunyai tujuan-tujuan yang ingin

dicapai seperti:

a. Menyalurkan nalurinya

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting

naluri seks, hanya kadar dan intensitasnya yang berbeda-beda. Dengan

melakukan perkawinan, seorang laki-laki dapat menyalurkan seksualnya kepada

seorang perempuan dengan sah begitu pula sebaliknya. Dalam firman Allah swt.

Dalam QS. Al-Baqarah (2) :223

           
Terjemahanya :

“Istri-istri adalah ( seperti ) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka
datangilah tanah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu
kehendaki. Dan kerjakan (amal yang baik) untuk dirimu.”34

b. Memperoleh Keturunan

Untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria maupun wanita.

Akan tetapi perlu di ketahui bahwa mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban

melainkan adalah amanat dari Allah SWT. Walaupun dalam kenyataannya ada

seseorang yang ditakdirkan tidak mempunyai anak. Firman Allah swt dalam Q.S.

Asy-syura (42) : 49-50 berbunyi.

34Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahanya, (Jakarta : CV. Kathoda, 2005), h.
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Terjemahanya :
“kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dia mencptakan apa yang
dia kehendaki dan memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang
Dia kehendaki, atau dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan
perempuan (kepada siapa yang dikehendakinya), dan dia menjadikan
mandul siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha mengetahui
lagi maha kuasa”35

Keturunan yang saleh/salehah bisa membahagiakan kedua orang tuanya,

baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dari anak yang diharapkan oleh orang tua

hanyalah ketaatan, akhlak, ibadah, dan sebagainya yang bersifat kejiwaan. Nabi

Muhammad saw. bersabda:

علیھ وسلم قال اذاھریران رسول هللاعن ابي ا ما ت ال  نسا ن انقطع صلي 

36صذقة خاریة و علم ینتفع بھ اوولد صا لح یدعو لھعملھ اال من ثالثھ من 

Artinya:
“Dari Abu Huraih telah bercerita kepada kami, bahwa Rasulullah saw.

Telah bersabda, "Jika seseorang anak Adam telah meninggal, maka putuslah
semua amalnya kecuali tiga perkara, yaitu: sadaqah jariyah, ilmu yang
bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya." (H.R. Bukhari).

Menyikapi hadis tersebut, maka untuk mendapatkan keturunan yang

saleh kita dilarang mengawini perempuan dari keluarga dekat (matram), ataupun

perempuan yang buruk budi pekertinya. Hanya anak yang salehlah merupakan

bagian dari amal seseorang yang akan bermanfaat setelah ia meninggal.

35Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahanya,h.700.
36 Abu Abdil Rahman Al-Nasai, Sunan Al-Nasai Jus III, h.610
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c. Memperoleh Kebahagiaan dan Ketentraman

Dalam hidup berkeluarga perlu adanya ketentraman, kebahagiaan, dan

ketenangan lahir batin. Dengan keluarga yang bahagia dan sejahtera akan dapat

mengantarkan pada ketenangan ibadah. Dalam firman Allah swt. Dalam surat Al-

A'raf (7) : 189:37

                
Terjemahnya:

“Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan darinya Dia
menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya.”38

Dalam ayat lain Allah swt. QS.Ar-Rum (30) : 21juga berfirman:

                 
Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaa-Nya ialah dia menciptakan untukmu
istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram
kepadanya.”39

d. Mengikuti Sunnah Nabi

Nabi Muhammad saw. menganjurkan kepada umatnya untuk menikah

sebagaimana disebutkan dalam hadis:

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم النَِّكاُح ِمْن ُسنَّتِي  ِ َصلَّى هللاَّ َعْن اْلقَاِسِم َعْن َعائَِشةَ قَالَْت قَاَل َرُسوُل هللاَّ

40بُِسنَّتِي فَلَْیَس ِمنِّيفََمْن لَْم یَْعَملْ 

Artinya:
“Nikah itu adalah sunnahku, maka barang siapa yang tidak mau
mengikuti sunnahku, dia bukan ummatku.

37Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahanya, h. 610.
38Departemen Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahanya h.235
39Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahanya,,h.572.
40Abi Abdillah Muhammad Bin Zaid al-Qazwainy, Sunan Ibnu Majah, Juz I, (Cet. I;Cairo

Mesir : Dar Ibnul Haisam,2005 M/1426 H) h.216
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e. Menjalankan Perintah Allah swt

Allah swt menyuruh kepada kita untuk kawin apabila telah mampu. Dalam

sebuah ayat, Allah swt. Berfirman QS. al-Nisa (4) : 3.

       
Terjemahnya:

“ ...maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu sukai...”41

Perkawinan yang dimaksudkan sebagai perintah Allah sebagai media

dakwah dan penyebaran agama, Islam membolehkan seorang muslim mengawini

perempuan kristiani, Katolik atau Hindu. Akan tetapi melarang perempuan

muslimah mengawini pria Kristen, Katolik, atau Hindu. Hal ini atas dasar

pertimbangan karena pada umumnya pria itu lebih kuat pendiriannya

dibandingkan dengan wanita. Di samping itu, pria adalah sebagai kepala rumah

tangga.

3. Syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan,

apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sahlah perkawinan dan

menimbulkan kewajiban dan hak sebagai suami istri. Pada garis besarnya, syarat

sah perkawinan itu ada dua, yaitu:

a. Laki-laki dan perempuannya sah untuk kawin. Artinya kedua calon pengantin

adalah orang yang bukan haram dikawini, baik karena haram untuk Sementara

atau selamanya.

41 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahanya, h. 35.
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b. Akad kawinnya dihadiri oleh para saksi.42

Dalam masalah syarat perkawinan ini terdapat beberapa pendapat diantara

para mazhab fikih yaitu:

1) Ulama Hanafiyah, mengatakan bahwa sebagian syarat-syarat perkawinan

berhubungan dengan sigat dan sebagian lagi berhubungan dengan akad, serta

sebagian lainnya berkaitan dengan saksi.

a) Sigat, yaitu ibarat dari ijab dan Kabul, dengan syarat sebagai berikut:

a. Menggunakan lafal tertentu baik dengan lafal sarih misalnya: tazwij

maupun dengan Mal kinayah, seperti: lafal yang mengandung arti akad

untuk memiliki, misalnya: saya sedekahkan anak saya kepada kamu, saya

hibahkan anak saya kepada kamu, dan sebagainya. Lafal yang

mengandung arti jual untuk dimiliki misalnya: milikilah diri saya

untukmu, milikilah anak perempuan saya untukmu dengan Rp 500. Atau

dengan lafal ijarah atau wasiat, misalnya: saya ijarahkan diri saya

untukmu, saya berwasiat jika saya mati anak perempuan saya untukmu.

b. Ijab dan Kabul, dengan syarat yang dilakukan dengan salah satu majelis.

c. Sigat didengar oleh orang-orang yang menyaksikannya.

d. Antara ijab dan Kabul tidak berbeda maksud dan tujuannya.

e. Lafal sigat tidak disebutkan untuk waktu tertentu.

b) Akad, dapat dilakanakan dengan syarat apabila kedua calon pengantin berakal

balik dan merdeka.

42Abdul al-Rahman al-Jaziri, al-f'iqh 'aAfatahib al-Arba'ah, Juz IV, (Jamiatul ill-
AAWAl-Imam bi at-Mansilrah, h. 23.
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c) Saksi, harus terdiri atas dua orang. Maka tidak sah apabila akad kawin hanya

disaksikan oleh satu orang. Dan tidak disyaratkan keduanya harus laki-laki

dan dua orang perempuan. Namun demikian apabila saksi terdiri dari dua

orang perempuan, maka kawinnya tidak sah. Adapun syarat-syarat saksi

adalah sebagai berikut:

1) Berakal, bukan orang gila,

2) Balikh, bukan anak-anak,

3) Merdeka, bukan budak,

4) Islam,

5) Kedua orang saksi itu mendengar.43

2) Imam As-Syafi'i, berpendapat bahwa, syarat-syarat perkawinan itu ada yang

berhubungan dengan sigat, ada juga yang berhubungan dengan wali serta ada

yang berhubungan dengan kedua calon pengantin, dan ada lagi yang

berhubungan dengan saksi.

4. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikan

Sudah menjadi sunnatullah bahwa semua makhluk dijadikan oleh Allah

swt. dimuka bumi dengan berpasang-pasangan termasuk manusia. Sebagai

makhluk sosial, manusia jelas membutuhkan teman hidup dalam masyarakat yang

diawali dengan membentuk keluarga sebagai unsur masyarakat terkecil.

Perhatikan firman Allah swt. dalam : QS. al-Zariat (51) : 49:

43Djamaan Nur, Fiqih Munakahat, h. 24.
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Terjemahnya:
“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat
akan kebesaran Allah.”44

b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

Akad kawin akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau

wakilnya yang akan mengawinkannya. Keterangan ini dapat dilihat dalam sebuah

arti hadits Nabi saw. Yakni:

"Barang siapa diantara perempuan menikah tanpa seizin walinya, maka
pernikahannya batal." (H.R. Empat ahli Hadits, kecuali Nasal). (H.R. Empat ahli
Hadits, kecuali Nasa' i).45

c. Adanya dua orang saksi

Pelakanaan akad kawin akan sah apabila ada dua orang menyaksikan akad

kawin tersebut. Nabi Muhammad saw. bersabda:

علیھ وسلم قالل ال نكاح اال بولي عن عكرمة عن ا بن عباس عن النبي صلي هللا
46وسا ھدي عدل

Artinya:
"Dari Ukrimah dari Ibn Abbas dari Nabi saw. telah bersabda, "Kawin itu
tidak sah, melainkan dengan wali dan dua orang saksi.

44Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 756.
45Abi Abdillah Muhammad bin Zaid al-Qaswaini,Keterangan tentang rukun dan

persyratan nikah juga dapat dibandingkan dengan Shaleh Usaymin, fatawy az-Ziway,
(Jamiatul Azhar : al-Iman bil Mansurah), h. 13.

46Abi Abdillah Muhammad bin Zaid al-Qawaini, sunan ibnu majah jus 1, h. 228.
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d. Sigat akad kawin, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya

dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin.47

5. Pengertian Akad, Sigat dalam Perkawinan

a. Pengertian Akad dan Sigat

Perkawinan, ridanya laki-laki dan perempuan, serta persetujuan

antara keduanya merupakan hal yang pokok untuk mengikat hidup

berkeluarga. Perasaan ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tidak dapat

dilihat dengan jelas. Karena itu, harus ada perlambang yang tegas untuk

menunjukkan kemauan mengadakan ikatan suami isteri.48 Perlambang ini

diutarakan, dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melangsungkan

akad. Inilah yang merupakan sigat dalam perkawinan. Peryataan pertama untuk

menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami isteri pihak perempuan

disebut ijab. Sedangkan pemyataan kedua yang diucapkan oleh pihak yang

mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa ridha dan setuju disebut

kabul Kedua pemyataan antara ijab dan kabul inilah yang dinamakan akad

dalam perkawinan.

b. Kata dalam Ijab Kabul

Dalam melakanakan ijab kabul harus digunakan kata-kata yang dapat

dipahami oleh masing-masing pihak yang melangsungkan akad kawin sebagai

pernyataan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak, dan tidak boleh

47Imam Malik berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu: 1. Wali dari pihak
perempuan; 2. Mahar, (mas kawin), 3. Calon pengantin pria, 4. Calon pengantin perempuan, 5.
Sigat akad nikah. Sedangkan Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah ada lima macam, Calon
pengantin laki-laki: Calon pengantin perempuan, Wali, Dua orang saksi, Sigat akad nikah.

48Sayyid Sabiq, Alih bahasa Moh. Thalib, Fiqih Sunnah, (Bandung: Alma' Arif), h. 49.
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menggunakan kata-kata yang samar atau tidak mengerti maksudnya. Ibnu

Taimiyah mengatakan bahwa ijab kabul dalam akad kawin boleh dilakukan

dengan bahasa, kata-kata, atau perbutan apa saja yang oleh masyarakat umum

dianggap sudah menyatakan terjadinya perkawinan, sama halnya dalam semua

transaksi. Para ulama fikih sependapat bahwa dalam kabulboleh digunakan kata-

kata dengan bahasa apapun, tidak terikat satu bahasapun atau dengan kata-kata itu

mengandung pengertian yang menyatakan adanya rasa ridha dan setuju misalnya

“agar terima, saya setuju, saya lakanakan dan sebagainya”49

Adapun dalam masalah ijab, ulama sepakat boleh dengan menggunakan

kata-kata kawin ح انك atau atauتزویج pecahan dari dua kata tersebut seperti

.Yang keduanya secara jelas menunjukkan pengertian-pengertian kawinزوجتك

c. Ijab Kabul Tidak dengan Bahasa Arab

Jumhur ulama berpendapat ijab kabul boleh dengan menggunakan

bahasa apa saja selain bahasa Arab asalkan mereka berakad atau salah satunya

tidak mengerti bahasa Arab. Akan tetapi kalau keduanya mengerti bahasa

Arab maka terjadi perbedaan pendapat. Ibnu Qudamah dalam Al-Mugni

mengatakan bahwa bagi orang yang mengerti bahasa Arab, maka ijab kabulnya

harus dengan bahasa Arab. Jadi, tidak sah menggunakan bahasa lainnya.

Menurut Imam Abu Hanifah boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab,

sebab dia telah menggunakan kata-kata tertentu yang digunakan dalam ijab Kabul

sebagaimana dalam bahasa Arab.50 Ibnu Qudama mengatakan bahwa apabila

akad tidak menggunakan kata-kata Arab Kawin dan Tazwij, padahal ia mampu,

49Sayyid Sabiq, Alih bahasa Moh. Thalib, Fiqih Sunnah.,h. 51.
50Ibnu Qudamah, al - Muqni, Juz IX, (Cairo: Darin Hadis, 2004 M/1425 H), h. 130.
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maka hukumnya tidak boleh. Adapun orang yang tidak mampu berbahasa. Arab,

ia boleh menggunakan bahasanya sendiri dan kewajibannya menggunakan bahasa

Arab menjadi gugur, seperti halnya orang bisu.51

Akan tetapi, ia perlu menggunakan bahasa lain yang maknanya sama

dengan lafal kawin dan tazwij. Dan bagi orang yang tidak mampu berbahasa Arab

tidak wajib mempelajari kata-kata ijab kabul dalam bahasa arab. Akan tetapi Abu

Khattab mengatakan bahwa ia wajib belajar, sebab bahasa Arab termasuk

syarat sahnya ijab kabul. Oleh karena itu, bagi orang yang mampu wajib

mempelajarinya, seperti halnya dengan mengucapkan takbir dalam shalat.

Dalam masalah ini ada yang mengatakan bahwa perkawinan itu

adalah wajib, sehingga tidak wajib mengetahui rukun-rukunnya dengan bahasa

Arab seperti halnya dengan jual beli. Adapun takbir masahnya berbeda ijab kabul.

Jika salah satu pihak yang melakukan ijab kabul, mampu berbahasa Arab,

sedangkan yang lainnya tidak, maka ia harus menggunakan bahasa Arab dan

yang lainnya dengan bahasanya sendiri.52

Adapun jika salah satu pihak tidak mengerti bahasa pihak lainnya, ia

perlu diberitau bahwa kata-kata yang dipergunakan tadi adalah kata-kata akad

kawin, dan ini harus diberitahukan secara jujur lagi dibenarkan oleh ahli bahasa.

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa sekalipun perkawinan itu merupakan ibadah,

hukumnya sama dengan memerdekakan budak atau memberi sedekah, yang tidak

ada suatu kata Arab atau asing tertentu untuk menyatakan dalam ijab kabul.

Kemudian orang bukan Arab kalau belajar bahasa Arab seketika barangkali

51Sayyid Sabiq, Alih bahasa Moh. Thalib, Fiqih Sunnah h.131

52Sayyid Sabiq, Alih bahasa Moh. Thalib, Fiqih Sunnah h. 332.
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tidak akan mengerti maksudnya, sebagaimana ia dapat memahami bahasanya

sendiri yang biasa digunakan.

6. Syarat-Syarat Akad, Sigat, dan Pelakanaannya

a. Syarat Ucapan Ijab Kabul

Para ulama fikih sepakat bahwa syarat ucapan ijab kabul itu harus dengan

lafalfi'd madi yang menunjukkan kata kerja telah lalu, atau dengan salah

satunya fi’il madi dan yang lain fi’il mustaqbal yang menunjukkan kata kerja

yang sedang berlaku.53Contoh ijab kabal yang menggunakanfl'il madi :

1) Ijab :

Artinya :

"Saya kawinkan anak perempuan saya dengan kamu.

Contoh ijab Kabul yang salah satunya fi’l madi dan lainya fi’il mustaqbal:

“saya terima.”

2) Kabul

Artinya: “Saya terima”

Contoh ijab Kabul yang salah atimyafi'il madidan lainyafl’il mustaqbal:

3) ijab

Artinya:

“Sekarang saya kawinkan anak perempuan saya dengan kamu.”

4) Kabul

Artinya:

“saya terima.”

53Sayyid Sabiq, Alih bahasa Moh. Thalib, Fiqih Sunnah h. 55.



29

Mereka mensyaratkan hal tersebut karena keridaan dan kerelaan kedua

belah pihak merupakan hal yang pokok dalam akad kawin. Dengan demikian, bisa

diketahui dengan jelas, dan karen ijab kabul merupakan lambang keridaan

kedua belah pihak, maka harus diucapkan dengan lafal yang pasti menunjukkan

keridaan dan secara konkrit dinyatakan dengan tegas ketika akad kawin

berlangsung.

b. Syarat-Syarat Ijab Kabul

Untuk terjadinya suatu akad yang mempunyai akibat hukum pada suami

isteri, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1.) Kedua belah pihak sudah

tamyiz. 2). Ijab kabul dilakanakan dalam satu majelis.54Ijab kabul harus

dilakanakan dalam satu majelis artinya ketika mengucapkan ijab kabul tersebut

tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut kebiasaan setempat ada

penyelingan yang menghalangi peristiwa Ijab kabul. Akan tetapi, dalam Ijab

kabul tidak ada syarat harus langsung. Bila majelisnya berjalan lama dan

antara keduanya ada tenggang waktu, tetapi tanpa menghalangi upacara ijab

kabul, maka tetap dianggap satu majelis. Hal ini sama dengan pendapat golongan

Hanafi dan Hambali.

Bila ada tenggang waktu antara Ijab kabul, maka hukumnya tetap sah,

apalagi dalam satu majelis tidak diselingi sesuatu yang mengganggu. Karena

dipandang satu majelis selama terjadinya akad kawin, dengan alasan sama dengan

penerimaan tunai bagi barang yang disyaratkan diterima tunai,sedangkan bagi

barang yang tidak syaratkan tunai penerimaannya, barulah dibenarkan hak

54Ibnu Qudamah, al - Muqni, Juz IX,, h. 49
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khiyar (tetap jadi atau dibatalkan).55Apabila sebelum dilakukan ijab telah

berpisah, maka ijabnya batal, karena makna Ijab disini telah hilang. Sebab

menghalangi bisa dilakukan oleh pihak laki-laki dengan jalan berpisah diri,

sehingga tidak terlakana kabul. Begitu juga kalau keduanya sibuk dengan sesuatu

yang mengakibatkan terputusnya Ijab Kabul maka ijabnya batal, lantaran upacara

kabulnya hilang.

c. Ucapan kabul hendaknya tidak menyalahi ucapan.

Ijab, artinya maksud dan tujuannya adalah sama, kecuali kalau kabulnya

sendiri lebih baik dari pada ijabnya dan menunjukkan pernyataan persetujuan

yang lebih tegas. Jika pengijab mengatakan, “Saya kawinkan kamu dengan anak

perempuan saya, dengan mahar seratus riburupiah malu penerima. menjawab,”

Aku menerima kawinnya dengan dua ratus ribu rupiah” Maka kawinnya sah,

sebab kabulnya memuat hal yang lebih baik (lebih tinggi nilainya) dari yang

dinyatakan pengijab.

d. Pihak-pihak yang mengadakan akad harus dapat mendengarkan pernyataan

masing-masing.

Pernyataan kedua belah pihak tersebut harus dengan kalimat yang

maksudnya menyatakan terjadinya pelakanaan akad kawin sekalipun kata.-katanya

ada yang tidak dapat dipahami. Karena yang menjadi pertimbangan disini

adalah maksud dan niat, bukan mengerti setiap, kata-kata yang dinyatakan dalam

Ijab dan kaba1.56

55Ibnu Qudamah, al - Muqni, Juz IX, h. 51
56Ibnu Qudamah, al - Muqni, Juz IX,h. 51
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7. Masalah Wali

a. Wali sebagai Syarat Sahnya Kawin

Adalah suatu ketentuan hukum bahwa wali dapat dipaksakan kepada orang

lain sesuai dengan bidang hukumnya. Ada wali yang umum dan ada wali yang

khusus. Wali yang khusus adalah yang berkenaan dengan manusia dan harta

benda. Seseorang boleh menjadi wali apabila ia merdeka, berakal dan dewasa.

Budak, orang gila, dan anak kecil tidak boleh menjadi wali, karena orang-orang

tersebut tidak berhak mewalikan dirinya. Disamping itu, wali juga harus beragama

Islam, sebab orang yang bukan Islam tidak boleh menjadi walinya orang Islam.57

Allah swt berfirman: QS. al-Nisa (4) : 141.

          
Terjemahnya:

“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang
kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”58

Para ulama fikih berbeda pendapat dalam masalah wali, apakah ia menjadi

syarat sahnya perkawinan atau tidak? Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada

perkawinan tanpa wali, dan wali merupakan syarat sahnya perkawinan. Pendapat

ini juga dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah, Zufar, Asy Sya'bi,

dan Az-Zuhri berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad

kawin tanpa wali, sedangkan calon suaminya sebanding (kufu’), maka

57Abdul Rahman al-Jaziri, al-f'iqh .'aAfatahib al-Arba'ah, Juz IV, (Jamiatul ill-AAWAl-
Imam bi at-Mansilrah h. 25.

58Departemen Agama Rl., Al-Quran dan Terjemahnya, h. 132.
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perkawinannya boleh. Abu Dawud memisahkan antara gadis dan janda dengan

syarat adanya wali pada gadis dan tidak mensyaratkannya kepada janda.59

Pendapat lain mengatakan bahwa persyaratan wali itu hukumnya sunnah

bukan fardu, karena mereka, berpendapat bahwa adanya waris mewarisi antara

suami dan isteri yang perkawinannya terjadi tanpa menggunakan wali, juga

wanita terhormat itu boleh mewakilkan kepada seorang laki-laki untuk

mengawinkannya. Imam Malik juga menganjurkan agar seorang janda

mengajukan walinya untuk mengawinkannya. Dengan demikian, seolah-olah

Imam Malik menganggap bahwa wali itu termasuk syarat kelengkapan

perkawinan, bukan syarat sahnya perkawinan. Ini bertolak belakang dengan

pendapat fuqaha Maliki negeri Bagdad, yang mengatakan bahwa wali itu

termasuk syarat sahnya kawin, bukan syarat kelengkapan perkawinan.

b. Macam-macam wali

Wali kawin ada empat macam, yaitu: wali nasab, wali hakim, (sultan),

wali tahkin, dan wali mauls.

1) Wali Nasab

Wali nasab adalah wali kawin karena ada hubungan nasab dengan wanita

yang akan melangsungkan perkawinan. Tentang urutan wali nasab, terdapat

perbedaan pendapat di antara ulama fikih. Imam Malik mengatakan bahwa,

perwalian itu didasarkan atas keasabahan, kecuali anak laki-laki, dan keluarga

terdekat lebih berhak menjadi wali. Selanjutnya, ia mengatakan anak laki-laki

sampai ke bawah lebih utama, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara-

59Muhammad Jawad Muqhriyah, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta:Lentera Basritama,
2003), h. 345.
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saudara lelaki seayah seibu, kemudian saudara–saudara lelaki seayah seibu,

kemudian saudara lelaki seayah saja, kemudian anak lelaki dari saudara-saudara

lelaki seayah saja, kemudian anak lelaki dari saudara-saudara lelaki seayah saja,

lalu kakek dari pihak ayah, sampai ke atas.

AI-Mugni berpendapat bahwa kakek lebih utama daripada saudara

lelaki dan anaknya saudara lelaki, karena kakek adalah asal, kemudian paman-

paman dari pihak ayah berdasarkan urutan-urutan saudara-saudara lelaki sampai

ke bawah, kemudian bekas tuan (almaula), kemudian penguasa.60Jumhur ulama

fikih sependapat bahwa urut-urutan adalah sebagai berikut:

1) Ayah,

2) Ayahnya Ayah (kakek) terus ke atas,

3) Saudara laki-laki seayah seibu,

4) Saudara laki-laki seayah saja,

5) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu,

6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah,

7) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu,

8) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah,

9) Anak laki-laki no.7

10) Anak laki-laki no.8 dan seterusnya,

11) Saudara laki-laki ayah, seayah seibu

12) Saudara laki-laki ayah, seayah saja,

13) Anak laki-laki no. 11,

60Ibnu Qudama, al - Muqni, Juz IX,, h. 217
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14) Anak laki-laki no. 12,

15) Anak laki-laki no. 13 dan seterusnya. 61

Singkatnya urutan wali adalah

a) Ayah seterusnya ke atas,

b) Saudara laki-laki ke bawah,

c) saudara laki-laki ayah ke bawah.

Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali aqrab (dekat) dan wali ab'ad

(jauh). Dalam urutan di atas yang termasuk wali aqrab adalah wali nomor urut 1,

sedangkan nomor urut 2 menjadi wali ab’ad. Jika nomor 1 tidak ada, maka nomor

2 menjadi wali aqrab, dan nomor 3 menjadi wali ab'ad, dan seterusnya.62Adapun

perpindahan wali aqrab kepada wali abad adalah sebagai berikut:

(1) Apabila wali aqrabnya non muslim,

(2) Apabila wali aqrabnya fasik,

(3) Apabila wali aqrabnya belum dewasa,

(4) Apabila wah aqrabnya gila,

(5) Apabila wali aqrabnya bisu/tuli.

2) Wali Hakim

Wali hakim adalah wali kawin dari hakim atau qadi, Rasulullah saw.

bersabda:

61Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003),
h. 7.

62Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003),
h. 86.
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عنعروھعنعااشةقاالتقالرسوالللھصلیاللھعلییھؤسلمفالسلطانولیمنال

63ؤلیلھ

Artinya:
"Dari Urwah dari Aisyah telah berkata, "Rasulullah telah bersabda, maka
hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seorang yang tidak ada
walinya.

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah, kepala

pemerintah, khalifah (pemimpin), penguasa atau qadi kawin yang diberi

wewenang dari kepala negara untuk kawinkan wanita yang berwali hakim.

Apabila tidak ada orang-orang tersebut, maka wali hakim dapat diangkat oleh

orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim.

Adanya wali hakim apabila terjadi hal-hal sebagai berikut

1) Tidak ada wali nasab,

2) Tidak eukup syarat-syarat pada wah aqrabatau wali ab'ad,

3) Wali aqrabgaib atau pergi dalam per alanan sejauh ± 92.5 km atau dua

hari pejalanan.

4) Wali aqrab dipenjara dan tidak bisa ditemui,

5) Wali aqrabnya adol,

6) Wali aqrabnya berbelit-belit ( mempersulit),

7) Wali aqrabnya sedang ihram,

8) Wali aqrabnya sendiri yang akan kawin,

63Ahmad bin hambal, Musnal Ahmad bin liambal, dalarn. Hadis Ensiklopedi Ver. I [CD
ROOM] Hart Information Technology Company, 2000, Hadis No. 26068.
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9) Wanita yang akan dikawinkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali

mujbir tidak ada.64

8. Saksi dalam Akad Kawin

Jumhur Ulama sepakat bahwa saksi sangat penting adanya dalam

perkawinan. Apabila tidak dihadiri oleh para saksi, maka hukum perkawinan

menjadi tidak sah walaupun diumumkan oleh khalayak ramai dengan cara lain.

Karena saksi merupakan syarat sahnya perkawinan, bahkan Imam Safi'i

mengatakan bahwa saksi dalam akad kawin itu termasuk rukun perkawinan.65

9. Hal-hal yang Merusak Perkawinan

a. Talak

1) Pengertian Talak

Talak diambil dari kata itlaq-artinya melepaskan atau irsal

memutuskan atau tarkun, meninggalkan,firaqun, perpisahan. Yang dimaksud

dengan talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan lafas talak atau

sejenisnya.66 Dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam, talak adalah ikrar suami

di hadapan sidang Pengadilan Agama karena suatu sebab tertentu putusnya

perkawinan.67

64Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, h. 89
65Sayyid Sabiq, Alih bahasa Moh. Thalib, Fiqih Sunnah h. 79.
66Rahmat Hakim, h. 158. Definisi ini dapat dikomparasikan dengan definisi yang lain

seperti: Lihat, Nakhbah min a]-Ulam5', al-Fiqh al-Muyassar (cet.1; Mesir: Dar ibn Umar,
2009 M), h. 321. Penjelasan lain tentang gambaran global persoalan talak dapat ditelusuri pads:
Lihat, Ibn Qayyim al-Jayziyyah, I'ldmu1-Muwaqqi'Tn 'an Rabbi al-dIamTn, Jilid III (Mesir:
Dar a]-Hadis), h. 373-5.

67Tim Media Centre, Amandemen UU Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006,
UU. Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hokum Islam, ( Jakarta: Media Centre,
U.) h.154
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Tentang hukum asal talak, para ulama berbeda pendapat. Kebanyakan dari

mereka mengatakan bahwa talak itu terlarang, kecuali bila disertai alasan

yang benar. Menurut mereka, talak itu kufur (ingkar, merusak, menolak) terhadap

nikmat Allah, sedangkan perkawinan adalah salah satu nikmat Allah dan kufur

terhadap nikmat Allah adalah haram. Oleh karena itu, tidak halal bercerai, kecuali

karena darurat. Darurat yang membolehkan perceraian adalah apabila suami

meragukan kebersihan tingkah laku istrinya atau telah hilangnya perasaan cinta

diantara keduanya. Tanpa alasan-alasan tersebut, perceraian adalah kufur terhadap

kemurahan Allah.

Mengenai hukum talak, seperti umumnya masalah lain, dapat bergeser pada

hukum yang berbeda, yang pada pokoknya terdapat keberagaman motif serta

kondisi yang ada dalam diri pelaku perkawinan. Oleh karena itu, hukum talak

dapat berbeda sesuai dengan perbedaan illatnya (penyebabnya), seperti talak itu

menjadi wajib bila dijatuhkan oleh pihak penengah atau hakamain. Jika menurut

juru damai tersebut, perpecahan antara suami istri sudah sedemikian berat

sehingga sangat kecil kemungkinan bahkan tidak sedikitpun terdapat celah-celah

kebaikan atau kemaslahatan kalau perkawinan itu dipertahankan, satu-satunya

cara untuk menghilangkan kemadaratan dan upaya mencari kemaslahatan bagi

kedua pihak adalah dengan mernisahkan mereka. Masuk ke dalam kategori talak

wajib juga bagi istri yang illa' (sumpah suami untuk tidak mengadakan hubungan

seksual dengan istrinya), sesudah lewat waktu tunggu 4 (empat bulan).

Talak menjadi haram bila dijatuhkan tanpa alasan yang prinsipil.

Talak seperti ini haram karena mengakibatkan kemudaratan bagi istri dan anak.
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Talak jenis ini tidak sedikit pun mengandung kemaslahatan setelah

penjatuhannya.68

Akibat hukum dari penjatuhan talak, terutama yang berkaitan dengan suami

istri adalah terputusnya hubungan suami istri dan hukum-hukum ikatan lainnya,

baik bagi suami maupun bagi istri. Akan tetapi mereka masih dapat

menyambungnya kembali pada kasus talak raj'i dalam tenggang waktu iddah atau

melangsungkan perkawinan kembali ketika masa tenggang waktu itu habis. Hal

yang sama juga dilakukan bagi wanita-wanita yang tertalak ba'in sugra. Di

samping itu, baik suami maupun istri tidak serta merta lepas dari kewajiban dan

hak. Istri dalam iddah talak raj'i masih memperoleh nafkah dan tempat tinggal,

terutama bila istri yang sedang hamil. Pendapat ini didasari firman Allah swt; QS.

al-Talak (65) :6

68Talak juga dapat jatuh sunnah apabila istri mengabaikan kewajibannya sebagai
muslimah, yaitu meninggalkan shalat, puasa, dan lain-lain, sedangkan suami tidak dapat
mendidiknya. Di samping itu, istri telah kehilangan rasa malu, seperti bertingkah lake yang tidak
pantas sebagai seorang wanita baik-baik. Dalam hal seperti ini, menurut Imam Ahmad, tidak patut
bagi suami untuk terns mempertahankan istri dalam perkawinan. Hal ini karena kondisi istri
tersebut akan berpengaruh terhadap keimanan suami. Tempat tidurnya pun akan tidak aman karena
perbuatan istri sehingga kemungkinan akan menghasilkan turunan yang keabsahannya diragukan,
anak syubhat. Bahkan, menurut Ibnu Qudamah, talak dengan kondisi tersebut dapat menjadi
wajib.Rahmat Hakim., h. 159.

Sehubungan dengan keterangan di atas tentang kewjiban suami mendidik isterinya dalam
berbagai hal, ini dapat ditelusuri pembahasannya dalam beberapa somber seperti: Mendidik Istri
lihat, Mustafa Bin al-Adawy, Fighi at-Ta'mul Baenezzarjaini, (Mesir : Makkah, 1424
H/2003 M), h. 1 O.Pendidikan seks suami istri lihat, Halfi bin Hasan al-Walidy al-Sahry, al-
tarbiyatu al-Jinsr:yatu lizzaujaini, (Cet. I;Cairo:Mahaddathin, 2006 M/1427 H), h. 73-153.
Pendidikan istri lihat, Sayyid Jum'ah SullArn, al-Mar'ah Baina Azzil-Islam Wa AM
al-JahilryYah al-Mu'asirah Dirasan Manhajiyyah min al-(?ur'dn Wa al-Sunnah (Mansurah
: Maktabah liman), h. 30-34.
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Terjemahannya;
"Tempatkanlah istri-istrimu dimana kamu bertempat tinggal menurut
kernarnpuamnu dan janganlah kamu menyusahkan mereka, untuk
menyempitkan mereka. Dan apabila mereka sedang hamil, berikanlah
nafkah mereka sampai mereka melahirkan.69

Kewajiban suami memberi nafkah dan tempat tinggal bagi mantan

istrinya, menimbulkan hak lebih bagi suami untuk mempertahankan istrinya

kembali dari pada orang lain. Pada saat yang sama, istri pun berkewajiban untuk

menjaga dirinya dengan tidak menerima lamaran apalagi kawin dengan orang lain,

selarna tenggang waktu iddah belum habis.

2) Jenis-Jenis Talak

a) Ditinjau dari keadaan istri, jenis talak terbagi dua:

1) Talak Sunni, yaitu talak yang sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seorang

suami menalak istrinya yang pernah dicampuri dengan sekali talak di masa

bersih dan belum didukhul selama bersih tersebut.

2) Talak bid'i, yaitu talak yang menyalahi ketentuan agama, misalnya talak

yang diucapkan dengan tiga kali talak pada yang bersamaan atau talak

dengan ucapan talak tiga, atau menalak istri dalam keadaan haid atau

menalak istri dalam keadaan suci, tetapi sebelumnya telah di-dukhul.70

3) Talak raj’i yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang telah

69Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, h. 946.
70Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Undang-

Undang Perkawinan h, 35
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dikumpul, bukan talak yang karena tebusan, bukan pula talak yang ketiga

kali. Pada talak jenis ini, si suami dapat kembali kepada istrinya dalam

masa iddah tanpa melalui perkawinan baru, yaitu pada talak pertama dan

kedua, seperti difirmankan Allah SWT :QS.al-Baqarah (2) : 229

         
Terjemahannya:

“Talak yang bisa diruju’ itu dua kali, maka peganglah ia dengan baik atau
lepaskan dia dengan baik pula”.(QS. Al-Baqarah; 229)71

4) Talak Ba in, yaitu jenis talak yang tidak dapat diruju’ kembali, kecuali

dengan perkawinan baru walaupun dalam mas iddah, seperti talak yang

belum dukhul (kawin tetapi belum disenggami kemudian ditalak).72

(a) Ba in sugra

Talak ini dapat memutuskan ikatan perkawinan, artinya setelah terjadi

talak, istri diangggap bebas menentukan pilihannya setelah habis iddahnya.

Adapun suami pertama apabila masih berkeinginan untuk kembali kepada istrinya

harus melalui perkawinan yang baru, baik selama iddah maupun setelah habis

iddah. Itupun kalau seandainya mantan istrinya talak yang belum dikumpuli, talak

karena tebusan (khulu’) atau talak satu atau dua kali, tetapi telah habis masa

tunggunya (habis iddah).

(b) Ba'in Kubra

Seperti halnya bain shugrah, status perkawinan telah terputus dari suami

71Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahnyah.55
72Amir syarifudin, Hukum perkawinan islam di Indonesia, (Jakarta  kencana, 2007, h.45.
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tidak dapat kembali kepada istrinya dalam masa iddah dengan ruju atau kawin

lagi. Namun, dalam hal bain kubra ini ada persyaratan khusus, yaitu istri

harus kawin dahulu dengan laki-laki lain (diselangi orang lain) kemudian suami

kedua itu menceraikan istri dan setelah habis masa iddah barulah mantan suami

pertama boleh mengawini mantan istrinya. Sebagian berpendapat, perkawinan

istri dengan suami kedua tersebut bukanlah suatu rekayasa licik, akal-akalan,

seperti kawin muhallil (sengaja diselang). Sebagian lainnya mengatakan, hal itu

dapat saja terjadi dan halal bagi suami pertarna.73 Ketentuan ini berdasarkan

firman Allah swt; QS. al-Baqarah (2) : 230.

                  
          

Terjemahnya ;

“Kemudian jika kamu menalaknya (setelah talak yang kedua),
maka perempuan itu tidak halal baginya hingga is kawin dengan suami
yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya kembali,
maka tidak berdosa bagi keduanya untuk kawin kembali, jika keduanya
diperkirakan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.74

Disamping itu, perkawinan yang dilakukan dengan suami yang kedua

(yang menyelangi), harus merupakan suatu perkawinan utuh, artinya melakukan

akad kawin dan melakukan hubungan seksual. Oleh karena itu, tidak menjadi

halal bagi suami pertama kalau perkawinan tersebut hanya sekadar akad atau tidak

melakukan akad, tetapi hanya melakukan hubungan seksual.

73Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Undang-
Undang Perkawinan h. 162

74Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 56
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b) Khulu'

Khulu'berasal dari kata khala'a as-tsauba, yang artinya menanggalkan

pakaian, melepaskan baju. Di istilahkan dengan melepas pakaian sebab al-qur'an

memberikan nama bagi suami istri sebagai pakaian bagi lawannya, artinya suami

sebagai pakaian istri, sebaliknya istri sebagai pakaian suami. sebagaimana tertera

dalam surat al-Baqarah QS. al-Baqarah (2): 187.

     
Terjemahnya;

"Mereka (perempuan-perempuan) itu sebagai baju bagimu dan kamu (laki-
laki) sebagai baju bagi mereka. "75

Maksud khulu' yang dikehendaki menurut ahli fiqih adalah permintaan

istri kepada suaminya untuk menceraikan (melepaskan) dirinya dari ikatan

perkawinan dengan disertai pembayaran 'iwad, berupa uang atau barang, kepada

suami dari pihak istri, sebagai imbalan penjatuhan talaknya. Khufu' adalah

pemberian hak yang sama bagi wanita untuk melepaskan diri dari ikatan

perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan sebagai imbalan hak

talak yang diberikan kepada laki-laki. Dimaksudkan untuk mencegah

kesewenangan suami dengan hak talaknya,dan menyadarkan suami bahwa istri

pun mempunyai hak sama untuk mengakhiri perkawinan. Artinya dalam situasi

tertentu, istri yang sangat tersiksa akibat ulah suami atau keadaan suaminya hak

menurut cerai dengan imbalan sesuatu.

75Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya h. 45
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c. Zihar

Menurut bahasa zihar diambil dari kata zahr yang artinya punggung. Yang

dimaksud dengan zihar adalah ucapan suami kepada istrinya yang menyerupakan

badan atau anggota badan istri dengan badan ibunya. Seperti kata-kata suami

kepada istrinya, “badanmu atau punggungmu seperti badan atau punggung ibuku”.

Apabila seseorang laki-laki berkata seperti itu, haram bagi istrinya itu dan apabila

dia ingin mendukhulnya, dia terlebih dahulu harus membayar kifarat.76 Zihar pada

zaman jahilnya dianggap menjadi talak, kemudian diperbaiki Islam dengan

membayar kafarat. Dasar hukum zihar ini dipertegas dalam QS. Al-Mujadalah

(58) : 2.

                  
              

Terjemahanya ;

“Orang-orang yang menzihir istrinya, bukanlah istrinya itu ibunya,
sesungguhnya ibu-ibu mereka mengatakan perkataan yang mungkar, dan
sesunggunhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha pengampun.77

Adapun sanksi bagi mereka yang melakukan zihar disebutkan dalam surat

yang sama, yaitu QS. al- Mujdadalah (58): 3 

               

76Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Undang-
Undang Perkawinan h.177

77Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h.908.
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Terjemahan ;

“Orang-orang yang menzjhir istrinya mereka, kemudian mereka hendak
kembali (menarik ucapan mereka ), maka wajib atas laki-laki tersebut
memedekakan seorang budak sebelum laki-laki itu mencampuri istrinya.”

Laki-laki yang melakukan zihar mempunyai konsekuensi hukum, yaitu

dilarang menggauli istrinya. Dalam hal ini, para ulama sependapat, namun mereka

beselisih pendapat mengenai perbuatan-perbuatan selain jilma’ yang masih

mungkin berhubungan dekat dengan masalah tersebut, misalnya melihat dengan

syahwat, menyentuh atau menciumnya, atapun melakukan pelampiasan seksual

tidak melalui faraj. Iman Abu Hani terbatas fah dan Iman Malik berpendapat

bahwa perbuatan seperti itu diharamkan, zihar hanya pada faraj (kemaluan) dan

tidak mengharamkan yang lainya. Jadi, perbuatan-perbuatan dengan istrinya

selain kontak seksual masih dibolehkan.78

Namun, berdasarkan fakta sejarah, penjatuhan kifa-rat ini merujuk pada

pendapat yang pertama, yaitu menerapkannya berdasarkan kondisi pelaku serta

tersedianya syarat yang diperlukan. Sebagai contoh adalah ketika seorang sahabat

melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari pada bulan Ramadhan.

78Akibat hukum lian adalah berlakunya kifarat bagi suami kalau dia ingin kembali
mengumpuli istrinya dalam masa teggang waktu empat bulan. Kifarat zihar ada tiga jenis, yaitu
secara berturut-turut memerdekakan hamba, berpuasa dua bulan berturut-turut,atau member makan
enem puluh orang miskin. Penerapan jenis sanksi ini menurut para ulama harus berdasarkan urutan
tadi dan ini tentu kondisional dan situasional. Jadi, kifa-rat memerdekakan hamba didahulukan
selama yang bersangkutan sanggup melakukannya dan hamba yang dimaksud jugs ada. Kalau hal
itu tidak sanggup dilaksanakan atau tidak terdapatnya hamba, kifaratnya berpuasa dua bulan
berturut-turut. Kalau inipun tidak sanggup dilaksanakan, kifaratnya dengan memberi makan
enam puluh orang miskin. Sebagian ulama berpendapat bahwa ketiga jenis kifa-rat itu merupakan
alternatif, artinya tidak harus berurutan yang berdasarkan kondisi dan situasi Rahmat Hakim, op.
cit., h.179.



45

Kifaratnya, sama dengan kafarat zihar.'Menurut riwayat, jatuhnya Kifarat itu ber

enjang dan bukan alternatif, bahkan akhimya karena kifarat yang terendah pun

tak kuasa dipenuhinya. Nabi membebaskan sanksi tersebut, oleh karena itu,

penerapan kasus zihar pun dapat dianologikan pada kasus tersebut.Tentang jenis

kifarat ini, Al-Qur'an menjelaskan sebagai berikut ; QS. alMujaadilah (58) : 3-4.

               
                
                    
           

Terjemahannya;
"Dan orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka kembali
(mencabut) apa yang mereka katakan, maka hendaklah mereka memerdekakan
seorang hamba sebelum mereka menyentuhnya(menggaulinya), demikianlah
nasihat Allah tentang perkara ini dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu
perbuat. Barang siapa yang tidak mampu, hendaklah dia berpuasa dua bulan
berturut-turut sebelum dia menyentuh istrinya, barang siapa tidak kuasa
melakukaannya, hendaklah dia memberi makan enam puluh orang miskin.
Ketentuan itu adalah bagi mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan
itulah ketentuan Allah. Dan bagi orang-orang kafir adalah siksa yang pedih. (QS.
AlMujdadalah : 3-4)79

Namun, dalam prakteknya pelakanaan kifarat ini sangatlah fleksibel. Dalam kasus

ini, seperti dalam pelanggaran seksual di siang hari bulan Ramadhan, Nabi pernah

menghilangkan semua jenis kifarat yang seharusnya dipikul Uwais bin Samit

dalam hadis yang dikeluarkan Abu Dawud, bahwa Uwais bin Sami telah

melakukan Zhar terhadap istrinya. Itu tidak dilakukan beliau berdasarkan

kondisi Uwais bin Samit yang tidak mungkin melakukan salah satu (yang

79Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 909.
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terendah) dari jenis-jenis kifarat. Keputusan Nabi tersebut memang sesuai

dengan prinsip Islam yang tidak pernah dan tidak akan membebani umatnya

dengan beban yang tidak terpikulkan.80

Namun demikian, hendaklah ketentuan ini digunakan sebagai peringatan

Allah swt. Bagi kita untuk tidak asal bicara yang akan mempunyai akibat hukum.

Kifarat Zihar juga harus dipahami sebagai usaha Syar'i, dalam menciptakan

kehidupan perkawinan yang harmonis. Sanksi yang berat itu juga merupakan

suatu upaya agar suami tidak berlaku zalim terhadap istrinya. Diharapkan jika

suami mengetahui, betapa beratnya sanksi kifa-rat yang harus dipukul, dia akan

berfikir untuk mengucapkan kata-kata tersebut serta akan menjaga hubungannya

dengan istrinya.

d. IIa'

IIa’ adalah sumpah seorang suami untuk tidak melakukan hubungan

seksual dengan istrinya. Perbuatan ini adalah kebiasaan jahiliyah untuk

menyusahkan pihak istri dengan cara bersumpah untuk tidak menjamah

istrinya selama satu tahun atau dua tahun. Perbuatan ini tentu akan menyiksa

istrinya dan membuat statusnya menjadi tidak jelas, yaitu hidup tanpa suami,

namun juga tidak bercerai.81

80Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Undang-
Undang Perkawinan, h. 180.

81Adapun pelampiasan hasrat biologis laki-laki berlangsungnya terns melalui istri-istri
yang lain, sebab pada umumnya mereka melakukan poligami atau melalui cars lain, sementara
wanita terpasung dalam kesengsaraan dan ketidakpastian., h. 181Pembahasan tentang poligami ini
juga dinilai urgen untuk ditelusuri kaitannya dengan keterangan di atas. Mengenai hakikat, hikmah
dan persyaratan syriat untuk dapat berpoligami dapat ditelusuri pada sejumlah sumber seperti
berikut ini: Konsep Poligami ; Mustafa al-Siba7i, al-Mar'atu Bainal Fiqih wal-Qanan, (Cet. I;
Mesir: Darussalam, 1998M/1418 H), h. 48; Adil Ahmad Abd alMujud, Ta'addud al-Zaujat Wa
Musalsal al-Haj Mutawalla (Cairo: Dar al-Kutub al-Arabi), h. 91118; Hikmah poligami lihat,
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Allah menghapus praktek yang kejam ini dengan memberi tenggang

waktu selama empat bulan. Apabila dalam jangka waktu tersebut, suami

berkehendak untuk kembali mencampuri istrinya dan membatalkan sumpahnya

dia harus membayar kifarat. Namun, apabila sang suami meneruskan sumpahnya

sampai habis tenggang waktu empat bulan, ia wajib menceraikan istrinya. Firman

Allah dalam surat QS.alBagarah (2): 226-227.

                  
      

Terjemahnya ;

"bagi orang-orang yang meng-illa' istrinya diberi tenggang waktu selama
empat bulan, kemudian jika mereka kembali kepada istrinya maka
sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.Dan jika
mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya A1lah Maha
Mengetahui.)82

Apabila suami bersumpah tidak akan menjima' istrinya, dengan

batasan waktu atau tanpa menyebutkan berapa lama ia tidak akan mengumpuli

istrinya, dia harus menunggu selama empat bulan untuk mengumpuli istriya

kembali. Apabila dalam tenggang waktu tersebut suami mendekati istrinya serta

melakukan hubungan seksual, si suami harus membayar kifarat (kifa-rat sumpah).

Kemudian apabila masa tenggang waktu itu terlewati tanpa terjadinya hubungan

Abdullah Nasih Ulwan, Taaddaduzzaujatu Fil Islam, (Cet. IX; Mesir: Darussalam, 2006/1427 H),
h. 54-56. Kebolehan poligami; Muhammad Baltaji, Makanatul Mar'ahfil Qur'dn wa Sunnati al-
Sahib, (Cet. 111; Mesir: Darussalam, 2005/1426 H), h. 157; Keindahan Poligami Abdul Azyi Ibn
Abdillah Ibn Baz, Izhar al-BayyInbt 6n Mahasin Ta'addud al-Zaujat (Cet. I; Cairo:DAr al-
IstiqamAh, 2005), h. 18-30; Mempertimbangkan kebolehan poligami, h. 33-40; Muhammad
Abduh, al-Islam Wa al-Mar'ah Fi ra'yi al-Imam Muhammad 'Abduh (Daral —Kutub, 1975), h. 33-
40.

82Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 55.
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seksual, si istri berhak menuntut untuk dicampuri oleh suaminya atau minta

dicerai suaminya. Bila si suami menolak semua itu, maka menurut Imam Malik,

atas pengaduan istri, hakim akan menceraikan mereka, untuk menghindari

kesewenang-wenagan suami yang telah membuat si istri tersiksa berkepanjangan.

Adapun talak yang jatuh karena `ilia, Ass-Syafi'i berpendapat bahwa

talaknya adalah raj'i. Menurutnya tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa talak

karena illa'itu jatuh ba'in. Disamping itu, talak karena illa' adalah talak yang

terjadi setelah istri di dukhul dan tidak ada pengembalian sejumlah harta oleh

pihak istri, seperti pada peristiwa khulu'.

Adapun menurut Imam Abu Hanifah, talak yang jatuh akibat peristiwa ila

berstatus ba'in. Kalau talaknya dianggap raj'i, si suami mempunyai hak ruju',

Karena ruju' adalah hak suami. Ini mengakibatkan kemaslahatan istri tidak

terjamin, tidak menghilangkan kemadaratan yang diderita pihak istri, dan suami

akan melakukan perbuatan tersebut berulang-ulang karena adanya hak

ruju'.83Tujuan tersebut dengan sendirinya akan terlampaui seiring habisnya masa

hukuman empat bulan. Namun, kalau kita mengingat tujuan lain dari

kehadiran syariat, yaitu lira' abbud (beribadah kepada Allah), iddah bagi wanita

yang tertalak akibat ila' mutlak diperlukan.

83Adapun lamanya masa tunggu atau iddah si istri setelah ter adi ' ila' mayoritas
ulama berpendapat bahwa mass tunggu tersebut sama seperti wanita-wanita yang ditalak
pads umumnya. Hal ini karena pads kenyataannya dia adalah istri tertalak. Sebagian lagi
mengatakan istri tersebut tidak perlu iddah lagi selama mass empat bulan, siistri telah mengalami
haid tiga kali. Salah satu dari tujuan iddah, seperti kits ketahui adalah mengetahui kebersihan
rahim.Rahmat Hakim,h. 182.
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e. li'an

Menurut bahasa Lian diambil dari kata la'nun artinya laknat (kutukan).

Maksudnya adalah laknat atau kutukan Allah kepada suami istri yang saling

bermula'anah atau saling kutuk yang telah lima kali mengucapkan kesediaan

dilaknat oleh Allah swt. Li'an juga berarti menjauhkan suami istri yang

bermula'anah karena setelah terjadinya Iran mereka mendapat dosa dan dijauhkan

satu sama lain untuk selamanya. Jika salah satu di antara keduanya dusta,

dialah yang dilaknat Allah swt. Li'an dapat terjadi akibat tuduhan suami

kepada istrinya bahwa istrinya telah melakukan perzinahan. Tuduhan itu tanpa

kehadiran saksi, seperti diisyaratkan untuk masalah perzinahan, yaitu empat orang

saksi. Suami mengaku menyaksikan istrinya melakukan hubungan seksual dengan

dengan orang lain, sebagaimana layaknya saksi menyaksikan perbuatan zina. Atau

suami mengingkari kandungan istrinya dan mengatakan bahwa ia selama sekian

bulan tidak pernah melakukan hubungan seksual dengan berbagai alasan.

Perlu diketahui bahwa sanksi orang yang melakukan zina menurut hukum

Islam adalah dirajam seratus kali bagi gair muhsan (belum kawin) dan

tambahan rajam bagi yang (telah atau sedang kawin). Sedang bagi mereka yang

menuduh seseorang telah melakukan perzinahan dan tuduhan tersebut ternyata

tidak terbukti, hukuman yang akan diterimanya adalah delapan puluh kali rajam.

Untuk menghindari akibat hukuman fisik yang akan diterima keduanya, mereka

melakukan bantahan melalui mula'anah. Sebab kalau tuduhan diterima dan

dibenarkan, hukuman dera atau rajam pasti diterima istrinya dan sebaliknya kalau
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tuduhan itu ditolak dan suami dianggap dusta, hukuman delapan puluh kali

rajam akan diterima suami.

Jadi, li’an adalah kata-kata tuduhan suami kepada istrinya yang melakukan

zina serta bantahan pihak istri atas tuduhan suaminya. Bentuk sumpah

tersebut sebagai berikut, `Saya persaksikan kepada Allah bahwa tuduhan saya

kepada istri saya bahwa istri saya telah berzina adalah benar." Dan bila ada anak

yang dikandung istrinya, dia mengatakan bahwa anak itu bukan anaknya."

Perkataan itu hendaknya diulang sebanyak empat kali. Adapun

ucapan yang kelima, redaksinya berbeda dengan yang empat kali, yaitu "atasku

laknat Allah sekiranya aku dusta dengan tuduhan ini." Kemudian istri

menyanggah tuduhan ini dengan melakukan sumpah dan mengatakan bahwa, "

Suaminya itu berdusta juga", sebanyak empat kali ucapan. Pada ucapan yang

kelima, redaksi kata-katanya berbeda, yaitu, "Aku menerima laknat Allah, jika

ternyata ucapan suaminya itu benar.84 Jadi, hakikatnya melakukan lian atau ber-

mula'anah adalah suatu upaya menghindarkan hukuman had zina atau had qazaf

(menuduh orang berzina) dengan resiko menerima azab yang bersifat

ukhrawi,sebagai konsekuensi dari laknat Allah tersebut.

Perceraian karena ber-mula'anah ini berakibat sangat tragis dan

sangat fatal. Betapa tidak, setelah kedua suami istri itu selesai melakukan sumpah

84Dengan cara mula'anah tersebut, kedua manusia terlepas dari hukuman masing-masing
di dunia dengan konsekuensi menerima beban siksa di akhirat karena dengan sengaja bersumpah
kepada Allah atas kebohongannya. Jadi, bagi seorang penuduh zina mempunyai dua pilihan,
menanggung resiko hukuman rajam delapan puluh kali, bila temyata dusta atau melakukan
mula'anah dengan resiko yang bersifat ukhrawi. Demikian pula bagi yang dituduh, kalau temyata
tuduhan itu benar, dia pasti akan mendapat hukuman dera atau mungkin ditambah rajam atau si
tertuduh memiiih bermula'anah agar terhindar hukuman duniawi clan menanggung resiko azab
ukhrChvi, h. 184
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saling laknat, mereka dipisahkan secara hukum dengan suatu perpisahan yang

abadi, tertutup segala upaya untuk bersatu kembali,Hukuman yang diberikan

bagi pelaku mula'anah memang sangat masuk akal. Sebab mereka telah

mengobrak-abrik kondisi rumah-tangganya sendiri, yang seharusnya menjadi

rahasia mereka berdua. Ini menandakan bahwa rumah tangga seperti itu sudah

tidak ada lagi rasa sayang-menyayangi, yang tersisa hanya perasaan benci dan

sumpah serapah. Selanjutnya, mereka secara terang-terangan berani bersumpah

dan menantang Allah untuk dilaknat atas kebohongan mereka maka sangat

pantas kalau hukuman mereka demikian berat.Asas delegitas bagi perbuatan ini

beserta tata cara ber-mula'anah dijelaskan dalam QS: al-Nur (24) : 6-9

                 
               
                 

                
Terjernahnya;

“Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak
mempunyai saksi-saksi selain mereka sendiri, maka persaksian mereka itu
empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia termasuk
orang-orang yang benar dan sumpah kelima atasnya laknat Allah
seandainya mereka termasuk orang yang berdusta. Dan hukuman akan
menghindarkan istrinya dengan sumpah empat kali atas nama Allah
sesungguhnya suaminya itu termasuk orang yang berdusta. Dan sumpah
yang kelima bahwa laknat Allah baginya bila suaminya itu termasuk
orang-orang yang benar dengan tuduhannya.”85

85Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 544. Li'an dalam Kompilasi
Hukum Islam dibahas dalam banyak pasal yaitu dari pasasl 125 sampai pasal 128 ditambah
satu pasal pada BAB XVII bagian kelima mengenai akibat, yaitu pasal 162, selengkapnya pasal-
pasal itu dapat kits lihat berikut ini
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f. Fasid Dan Fasaakh Nikah

Fasid dan Fasaakh nikah pada hakikatnya adalah rusak dan putusnya akad

perkawinan karena putusan pengadilan. Agak tipis perbedaan antara keduanya

sebab apa yang disebut fasaakh oleh sebagian dianggap sebagai fasid oleh

sebagian yang lain. Fasid nikah merupakan suatu putusan pengadilan yang

diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan

tersebut mempunyai cacat hukum. Hal itu dibuktikan misalnya, tidak

terpenuhinya persyaratan atau rukun kawin atau disebabkan dilanggarnya

ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut.86

Pasal 125
Li’an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-selamanya.

Pasal 126
Li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak

dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinnya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau
pengingkaran tersebut.

Pasal 127
Tata cara Lian diatur sebagai berikut;

1. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina atau pengingkaran anak tersebut, diikuti
sumpah kelima dengan kata-kata; "Laknat Allah atas dirinya, apabila tuduhan dan atau
pengingkaran tersebut dusta."

2. Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata
tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata
"Murka Allah atas dirinya, bila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar."

3. Tata cara pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
4. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b maka dianggap tidak terjadi

Li'an
Pasal 128

Li'an hanya sah apabila dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama.

Pasal 162
Akibat Li'an

Bilamana Li'anitu terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang
dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedangkan suaminya terbebas dari memberi nafkah.

77Rahmat Hakim., h. 187. Contoh pertama karena persyaratan, misalnya dahulu keduanya
dinikahkan tanpa wall atau wali yang menikahkan tidak berhak sebagai wali. Contoh yang kedua,
karena ketentuan nikah tidak boleh dilaksanakan, misalnya menikahi wanita- wanita yang
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Ada beberapa hal atau keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dapat

dipisahkan melalui fasakh diantaranya adalah ;

1. Apabila seorang laki-laki menipu seorang perempuan, umpamanya dia

sebenanrya mandul dan tidak mungkin mendapatkan keturunan. Keadaan

itu tidak diketahui si istri sebelumnya dan baru diketahui setelah perkawinan

berlangsung, si istri berhak mengajukan fasakh, kecuali dia rela dengan

keadaan tanpa turunan dan memilih tetap menjadi istri laki-laki tersebut. Umar

bin Khatab pernah menasehati seseorang yang diketahui mandul dan akan

mengawini seorang wanita, seraya berkata, "Beritahukan keadaanmu

kepadanya dan biarkan dia memilih."

2. Apabila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dan mengaku

sebagai seorang laki-laki baik-baik, namun dalam perjalanan perkawinan

ternyata laki-laki itu adalah orang jahat, banyak membuat dosa, atau orang

yang fasik, maka si perempuan dapat mengajukan haknya.

3. Seorang wanita mengaku perawan waktu akan dikawini, ternyata setelah

perkawinan berlangsung, ia bukan perawan lagi, baik karena ia janda atau

telah melakukan perbuatan yang haram.

4. Seorang laki-laki mendapati istrinya tidak dapat dicampuri karena

kemaluannya selalu mengeluarkan darah atau cairan lain yang menyebabkan

tidak dapat dicampuri, padahal pada waktu sebelumnya tidak diketahui.

masuk dalam kelompok yang diharapkan untuk dinikahi atau bentuk perkawinan itu sendiri
sebagai
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5. Seorang perempuan yang dikawini tersebut ternyata mempunyai halangan

pada alat reproduksinya, ada ganjalan sehingga tersumbat dan

menyebabkan tidak dapat dipergunakan semestinya.

C. Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1/1974 dan Inpres No.

1/1991

1. Undang - Undang No. 1 / 1974

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang

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

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Disebutkan

pada pasal 1)87 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (disebutkan pada

pasal 2 ayat 1 dan 2).

Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh

mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai

seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk

beristeri lebih dari (poligami) seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang

bersangkutan. (disebutkan pada pasal 3 ayat 1 dan 2).88

Disebutkan pada pasal 4 bahwa dalam hal seorang suami akan

beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat 2 undang-

undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di

87DPR RI, Undang-undang No. 1 Tahun 1974” dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan dan Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan
dalam Rumah Tangga (cet. II; Jakarta Selatan: 2009), h.2

88Undang-undang No. 1 Tahun 1974” dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam
Rumah Tangga (cet. II; Jakarta Selatan: 2009),, h. 3.
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daerah tempat tinggalnya. Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya

memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang

apabila:

1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya.

2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-undang harus dipenuhi syarat-syarat

sebagai berikut:

a) Ada persetujuan dari isteri yang pertama

b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-

isteri dan anak-anak mereka;

c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan

anak-anak mereka.89

Persetujuan yang dimaksud pada. ayat 1 huruf “a” pasal ini tidak

diperlukan bagi seorang suami apabila isteri-isterinya tidak mungkin diminta

persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam peranjian, atau apabila tidak

ada kabar dari isterinya selama. sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena

sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.90

Syarat-Syarat Perkawinan pada pasal 6 disebutkan bahwa perkawinan

harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Untuk melangsungkan

perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun

89Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, (Jakarta; Raja Grafmdo Persada, 2007), h. 140.
90Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan

Peradilan Agama, (Jakarta: Yayasan Al-Hikma, 2003), h. 132.
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harus mendapat izin kedua orang tua. Dalam hal salah seorang dari kedua orang

tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan

kehendaknya, maka izin yang dimaksud di atas adalah cukup diperoleh dari orang

tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan

tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali,

orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam

garis keturunan, lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan

dapat menyatakan kehendaknya. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-

orang yang berhak memberi izin atau salah seorang di antara mereka tidak

menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal

orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat

memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar pendapat orang-orang yang

berhak memberi izin kepadanya.Ketentuan tersebut berlaku sepanjang hukum

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak

menentukan lain.Pasal 7 menyebutkan bahwa, Perkawinan hanya diizinkan jika

pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita,

sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam hal penyimpangan

terhadap ketentuan pada pasal ini, maka dapat meminta dispensasi kepada

pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria

maupun pihak wanita.

Disebutkan pada pasal 8 bahwa, Perkawinan dilarang antara dua orang

yang:
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1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;

2) Berhubungan darah, dalam garis keturunan menyamping yaitu antar

saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang

dengan saudara neneknya.

3) Sehubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan bapak tiri;

4) Sehubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan

dan bibi/paman susuan;

5) Sehubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan

dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;

6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku,

dilarang kawin.91

Pasal 9 menyebutkan bahwa, Seorang yang masih terikat tali perkawinan

dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada

Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang ini.92Pasal 10 menyebutkan bahwa, apabila

suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan

bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh

dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang masing-masing agamanya dan

kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Pasal 11

mengatur bahwa, bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka

waktu tunggu. Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut, akan diatur dalam

peraturan Pemerintah lebih lanjut.

91Dedi Junaedi, Bimbingan Perkawinan, (Jakarta; Akademika Presindo, 2002), h. 123.
92Undang-undang No. 1 Tahun 1974” dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan dan Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam
Rumah Tangga. h. 7.
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Pasal 13 menyebutkan bahwa, perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak

yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Sementara

syarat-syarat tersebut sudah dikemukakan pada pasal sebelumnya. Pasal 14

menyebutkan bahwa, Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga

dalam keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali kawin,pengampu dari

salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. Mereka

yang tersebut pada ayat pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya

perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah

pengampunan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan

kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan

dengan orang-orang seperti tersebut dalam pasal ini.

Pasal 15 menyebutkan bahwa, barang siapa karena perkawinan

dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar

masih adanya perkawinan, maka dapat dicegah perkawinan yang baru dengan

tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang ini. Pasal 17

menyebutkan bahwa, Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam

daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan

juga kepada pegawai pencatat perkawinan. Kepada calon-calon mempelai

diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam

ayat 1 pasal ini pegawai pencatat perkawinan.93

Pasal 21 menyebutkan bahwa, Pegawai pencatat perkawinan berpendapat

bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang

93Undang-undang No. 1 Tahun 1974” dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam
Rumah Tangga, h. 9.
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ini, maka akan menolak melangsungkan perkawinan. Di dalam hal penolakan,

maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh

pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari

penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.94

Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan

kepada pengadilan di dalam wilayah mana pencatat perkawinan yang mengadakan

penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan

keterangan penolakan tersebut di atas. Pengadilan akan memeriksa perkaranya

dengan acara singkat akan memberikan ketetapan, apakah akan meguatkan

penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan

dilangsungkan. Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan

mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat

mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

Dalam Pasal 22 menyebutkan bahwa, Perkawinan dapat dibatalkan,

apabila para pihak tidak memenuhi, syarat-syarat untuk melangsungkan

perkawianan. Pasal 23 menyebutkan, yang dapat mengajukan pembatalan

perkawinan yaitu:

1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;

2) Suami atau isteri;

3) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;

94Departemen Agama RI, Pedoman Penghulu, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), h. 240.
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4) Pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang ini dan setiap orang yang

mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan

tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.95

Terdapat Pasal 25 menyebutkan bahwa, permohonan pembatalan

perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana

perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau

isteri. Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan

yang tidak berwenang, wali kawin yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa

dihadiri oleh 2 orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para

keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, Hak untuk

membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan pada pasal ini gugur,

apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat

memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat oleh pegawai pencatat

perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya

sah.

Dalam Pasal 27 menyebutkan bahwa, seorang suami atau isteri dapat

mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan

dilangsungkan, di bawah ancaman yang melanggar hukum. Seorang suami atau

isteri. dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu

berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari

95Undang-undang No. 1 Tahun 1974” dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam
Rumah Tangga, h. 11.
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keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup

sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan

permohonan pembatalan, maka haknya gugur.96 Pasal 28 menyebutkan bahwa,

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan

hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Keputusan tidak

berlaku surut terhadap:

1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

2) Suami atau isteri yang bertindak dengan i'tikad baik, kecuali terhadap harta

bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan

lain yang lebih dahulu.

3) Orang-orang yang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang

mereka memperoleh hak-hak dengan I'tikad baik sebelum keputusan

tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Perjanjian Perkawinan pada Pasal 29 menyebutkan bahwa, pada waktu

atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan

bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai

Pencatat Perkawinan, yang isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga

sepanjang pihak ketiga tersangkut perjanjian tersebut. Tidak dapat

disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama

perkawinan berlangsung tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari

96Undang-undang No. 1 Tahun 1974” dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam
Rumah Tangga,h. 13.
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kedua beleh pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak

merugikan pihak ketiga.97

Terdapat pada Pasal 30 menyebutkan bahwa, suami isteri memikul

kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar

dari susunan masyarakat. Pasal 31 menyebutkan, hak dan kedudukan isteri adalah

seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga

dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak

untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu

rumah tangga.

Demikian halnya Pasal 32 menyebutkan bahwa, suami isteri harus

mempunyai tempat kediaman yang tetap, rumah tempat kediaman yang dimaksud

dalam pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama. Pasal 33 menyebutkan,

Suami isteri wajib saling cinta mencintai. hormat-menghormati setia dan memberi

bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.Pasal 34 menyebutkan bahwa,

suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala.sesuatu keperluan hidup

berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Isteri wajib mengatur urusan

rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau isteri tidak melakukan

kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Harta Benda dalam Perkawinan disebutkan pada Pasal 35 menyebutkan

bahwa, Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama.

Harta bawaan dan masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang

diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah

97Tim Media, Amendemen Undang-Undang Peradilan Agama No.3 Tahun 2006 dan
Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Media Centre, t. th), h. 111.
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penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36

menyebutkan bahwa, Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak

atas persetujuan kedua belah pihak. Mengenai harta bawaan masing-masing,

suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum

mengenai harta bendanya. Pasal 37 menyebutkan, Bila perkawinan putus karena

perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.98

Dalam hal Putusnya Perkawinan beserta akibatnya disebutkan Pasal 38

menyebutkan bahwa, Perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian,

c. atas keputusan Pengadilan. Pasal 39 menyebutkan, Perceraian hanya dapat

dilakukan di depan sidang pengadilan setelah sidang Pengadilan yang

bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak.Untuk

melakukan perceraian harus ada cukup alasan. Bahwa antara suami isteri itu tidak

akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.Tata cara perceraian di depan sidang

Pengadilan diatur dalam perundang-undangan tersendiri.99 Pasal 40 menyebutkan

bahwa, Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan. Tata cara mengajukan

gugatan tersebut pada pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41 menyebutkan, Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a.

Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-

anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;

98Tim Media, Amendemen Undang-Undang Peradilan Agama No.3 Tahun 2006 dan
Kompilasi Hukum Islam h. 16

99Tim Media, Amendemen Undang-Undang Peradilan Agama No.3 Tahun 2006 dan
Kompilasi Hukum Islam, h. 17.
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1) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan

pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak

dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa

ibu ikut memikul biaya tersebut;

2) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya

penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami .

2. Inpres RI No. 1/1991. (Kompilasi Hukum Islam)

Pengertian Perkawinan Pasal 2 menyebutkan bahwa, Perkawinan misaqan

menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu aqad yang sangat kuat atau

galzian untuk mentaati perintah Allah dan melakanakannya merupakan ibadah.100

Tujuan Perkawinan Pasal 3 menyebutkan bahwa, perkawinan bertujuan untuk

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Serta keabsahan perkawinan Pasal 4 menyebutkan bahwa, Perkawinan adalah sah,

apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-

undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 5 menyebutkan, Agar

terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus

dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai

Pencatat Kawin sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 22

tahun 1946, Undang-undang nomor 32 tahun 1954.101

Pasal 6 menyebutkan bahwa, untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5,

setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapkan dan dibawah pengawasan

100Presiden RI, “Kompilasi Hukum Islam,” dalam Amandemen  UU Peradilan
AgamaNomor 3 Tahun 2006, UU Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum
Islam dilengkapi

101Tim Media, Amendemen Undang-Undang Peradilan Agama No.3 Tahun 2006 dan
Kompilasi Hukum Islam, ,h. 120
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Pegawai Pencatat Kawin. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan

Pegawai Pencatat Kawin tidak mempunyai kekuatan hukum.102Pasal 7

menyebutkan bahwa, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Kawin

yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Kawin.Dalam hal perkawinan tidak dapat

dibuktikan dengan Akta Kawin, dapat diajukan Isbat kawinnya ke pengadilan

Agama. Isbat kawin yang dapat diajukan ke pengadilan Agama terbatas mengenai

hal-hat yang berkenaan dengan:

1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

2) Hilangnya Akta Kawin.

3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.

4) Adanya perkawinan yang teradi sebelum berlakunya Undang-

UndangNomor 1 Tahun 1974 dan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka

yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974;

5) Yang berhak mengajukan permohonan Isbat kawin ialah suami atau istri,

anak-anak mereka, wali kawin,dan pihak yang berkepentingan dengan

perkawinan itu.

a. Pembuktian Putusnya Perkawinan

Dalam Pasal 8 menyebutkan bahwa, Putusnya perkawinan selain

cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan

Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak,

khulu' atau putusan taklik talak. Pasal 9 menyebutkan, apabila bukti

102Tim Media, Amendemen Undang-Undang Peradilan Agama No.3 Tahun 2006 dan
Kompilasi Hukum Islam h. 121
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sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan

sebagainya, maka dapat dimintakan salinan. kepada Pengadilan Agama.

Dalam hal surat bukti yang dimaksud tidak dapat diperoleh, maka dapat

diajukan permohonan ke Pengadilan Agarna.Pasal 10 menyebutkan,

Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan. Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk

yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Kawin.103

Peminangan Pasal 11 menyebutkan bahwa, Peminangan dapat

langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh,

tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.Pasal 12

menyebutkan, Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang

masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa

iddahnya.Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa Iddah

Raj 'iah, haram dan dilarang untuk dipinang. Dilarang juga meminang

seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selain pinangan pria

tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita. Putus

pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan

pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan

meninggalkan wanita yang dipinang.104

Dalam pasal 13 menyebutkan bahwa, pinangan belum

menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan

peminangan. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan

dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan

103Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 122.
104Selamet Iskandar, Figih Munakahat, (Semarang, IAIN Walisongo, t.th), h. 45.
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setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.Rukun

Perkawinan Pasal 14 menyebutkan bahwa, untuk melakanakan perkawinan

harus ada: Calon suami, calon istri, wali kawin, dua orang saksi, ijab dan

kabul.105

Demikian halnya Calon Mempelai Pasal 15 menyebut bahwa,

untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh

dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan

pada pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami

sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya

berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21

tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),

(3), (4) dan (5) UU No.l.Tahun 1974.106

Pada pasal 16 menyebutkan bahwa, perkawinan didasarkan atas

persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat

berupahpemyataan yang tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi

dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.Pada

pasal 17 menyebutkan bahwa, sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai

Pencatat Kawin menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapandua

saksi kawin. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon

mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. Bagi calon mempelai yang

105Presiders RI, “Kompilasi Hukum Islam ,” dalam Amandemen  UU Peradilan
AgamaNomor 3 Tahun 2006, UU Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum
Islam dilengkapi h. 123.

105Selamet Iskandar, Figih Munakahat, h. 70
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menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau

isyarat yang dapat di mengerti.107

Pada pasal 19 menyebut bahwa, wali kawin dalam perkawinan merupakan

rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk

kawinkannya. Pasal 20 menyebutkan, Yang bertindak sebagai wali kawin ialah

seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan

balig. Wali kawin terdiri dari wali nasab dan wali hakim.108Pasal 21

menyebutkan bahwa, Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan

kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat

tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita, pertama, kelompok

kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan

seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara

laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat

paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-

laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara

laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Apabila dalam satu kelompok wali kawin terdapat beberapa orang yang

sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah

yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Apabila

dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak

menjadi wali kawin adalah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.

Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama

107Selamet Iskandar, Figih Munakahat, h. 124
108Selamet Iskandar, Figih Munakahat, h. 125
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derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama

berhak menjadi wali kawin, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi

syarat-syarat wali.109 Pasal 22 menyebutkan bahwa, apabila wali kawin yang

paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali kawin atau oleh

karena wali kawin itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah uzur, maka

hak menjadi wali bergeser kepada wali kawin yang lain menurut derajat

berikutnya.

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali kawin apabila wali nasab

tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat

tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Dalam hal wali adlal atau enggan

maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali kawin setelah ada putusan

Pengadilan Agama tentang wali tersebut.Pada pasal 24 menyebutkan bahwa, saksi

dalam perkawinan merupakan rukun pelakanaan akad kawin. Setiap perkawinan

harus disaksikan oleh dua orang saksi. Pasal 25 menyebutkan, Yang dapat

ditunjuk menjadi saksi dalam akad kawin ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil

balig, tidak terganggu ingatan dan tidak

tuna rungu atau tuli. Pada pasal 26 menyebutkan bahwa, saksi harus

menandatangani akta kawin pada waktu dan di tempat akad kawin

dilangsungkan.110

Akad nikah disebutkan Pasal 27 menyebutkan bahwa, ijab dan Kabul

antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang

109Shaleh Usaymin, Fatawy al-Ziwaj (Jami al-Azhar:al-lman bil Mansurah), h. 13.
110 Presidern R1, “Kompilasi Hukum Islam ,” dalam Amandemen  UU Peradilan

AgamaNomor 3 Tahun 2006, UU Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum
Islam dilengkapi, h. 126.
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waktu. Pasal 28 menyebutkan, akad kawin dilakanakan sendiri secara pribadi oleh

wali kawin yang bersangkutan. Wali kawin dapat mewakilkan kepada orang

lain.Pasal 29 menyebutkan bahwa, yang berhak mengucapkan Kabul ialah calon

mempelai pria secara pribadi. Dalam hal-hal tertentu ucapan Kabul kawin dapat

diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi

kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad kawin itu

adalah untuk mempelai pria. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali

keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad kawin tidak boleh

dilangsungkan.

Mahar dijelaskan Pasal 30 menyebutkan bahwa, calon mempelai pria

wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan

jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.Pasal 31 menyebutkan, Penentuan mahar

berdasarkan kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.111

Demikian pada pasal 32 menyebutkan bahwa, mahar diberikan langsung kepada

calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Pasal 33

menyebutkan Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.Apabila calon mempelai

wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya

atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi

hutang calon mempelai pria.112

111Tim Media, Amendemen Undang-Undang Peradilan Agama No.3 Tahun 2006 dan
Kompilasi Hukum Islam h. 127.

112Tim Media, Amendemen Undang-Undang Peradilan Agama No.3 Tahun 2006 dan
Kompilasi Hukum Islam h. 128.
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Dalam pasal 34 menyebutkan bahwa, Kewajiban menyerahkan mahar

bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Kalau menyebutkan jenis dan jumlah

mahar pada waktu akad kawin, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu

pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya

perkawinan. Pada pasal 35 menyebutkan bahwa, suami yang mentalak isterinya

qobla aldukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam

keadaan akad kawin.Apabila suami meninggal dunia qabla al dukhul seluruh

mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh isterinya.Apabila perceraian terjadi

qabla al dukhull tetapi besamya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib

membayar mahar misil.

Pasal 36 menyebutkan bahwa, apabila mahar hilang sebelum diserahkan,

mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya

atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai

dengan harga barang mahar yang hilang. Pasal 37 menyebutkan, apabila terjadi

selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan,

penyelesaiannya diajukan kepengadilan Agama.113 Juga dalam pasal 38

menyebutkan bahwa, apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau

kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat,

penyerahan mahar dianggap lunas.Apabila isteri menolak untuk menerima mahar

karena cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih

113Tim Media, Amendemen Undang-Undang Peradilan Agama No.3 Tahun 2006 dan
Kompilasi Hukum Islam, h. 129.
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belum bayar.114Larangan Kawin Pasal 39 menyebutkan bahwa, dilarang

melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita disebabkan:

1) Karena pertalian nasab

Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau

keturunannya.

a) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.

b) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

c) Karena pertalian kerabat semenda

d) Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya.

e) Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya.

f) Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali

putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul

g) Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

2) Karena pertalian sesusuan

a) Dengan wanita yang menyusuinya 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 saorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.

e) Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

114Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003), h.98.
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Pasal 40 menyebutkan bahwa, dilarang melangsungkan perkawinan

antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu;

1) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan

pria lain.

2) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.

3) Seorang wanita yang tidak beragama Islam115

Pada pasal 41 menyebutkan bahwa, Seorang pria dilarang memadu

isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau

sesusuan dengan isterinya:

1) Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya.

2) Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

Larangan tersebut tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj’i

tetapi masih dalam masa iddah. Pasal 42 menyebutkan bahwa, Seorang pria

dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut

sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih

terkait tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raja ataupun salah

seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya

dalam masa iddah talak raj`i.116 Sama halnya Pasal 43 menyebutkan bahwa,

dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:

1) Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali.

2) Dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an.

115Tim Media, Amendemen Undang-Undang Peradilan Agama No.3 Tahun 2006 dan
Kompilasi Hukum Islam h. 130.

116Tim Media, Amendemen Undang-Undang Peradilan Agama No.3 Tahun 2006 dan
Kompilasi Hukum Islam, h. 131
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3) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas isteri tali telah

kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhril

dan telah habis masa iddahnya.

Pasal 44 menyebutkan bahwa, seorang wanita Islam dilarang

melangsungkan perkawinan dengan seorang yang tidak beragama Islam.

1. Perjanjian Perkawinan

Pasal 45 menyebutkan bahwa, kedua calon mempelai dapat mengadakan

perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1) Taklik talak

2) Pedanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Apabila

keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak

dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus

mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama. Pedanjian taklik talak bukan

suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi

sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.117

Pasal 47 menyebutkan bahwa, pada waktu atau sebelum perkawinan

dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang

disahkan Pegawai Pencatat Kawin mengenai kedudukan harta dalam

perkawinan.Perjanjian tersebut dapat meliputi percampuran harta pribadi dan

pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak

117Tim Media, Amendemen Undang-Undang Peradilan Agama No.3 Tahun 2006 dan
Kompilasi Hukum Islam, h.132.
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bertentangan dengan hukum Islam. Di samping ketentuan tersebut di atas,

boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk

mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta sarikat.

Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama

atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan

kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.Apabila, dibuat

perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut, dianggap tetap

terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami

menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.Pasal 49 menyebutkan bahwa,

perjanjian percampuran harta pribadi dengan meliputi semua harta, baik yang

dibawa masing-masing ke dalam, perkawinan maupun yang diperoleh masing-

masing selama perkawinan. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut, dapat

juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta

pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran

ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau

sebaliknya.118

Dalam pasal 50 menyebutkan bahwa, Perjanjian perkawinan mengenai

harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal

dilangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Kawin. Perjanjian

perkawinan menganai harta, dapat dicabut atas persetujuan bersama suami-isteri

dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Kawin tempat

perkawinan dilangsungkan. Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat

118Tim Media, Amendemen Undang-Undang Peradilan Agama No.3 Tahun 2006 dan
Kompilasi Hukum Islam h. 133.
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kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak

tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami isteri dalam suatu Surat kabar

setempat.

Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang

bersangkutan, maka pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak

mengikat kepada pihak ketiga.Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai

harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya

dengan pihak ketiga.Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak

kepada isteri untuk meminta pembatalan kawin atau mengajukannya sebagai

alasan gugatan perseraian.ke Pengadilan Agama.

Pada saat dilansungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga, atau

keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya

rumah tangga bagi isteri yang akan dikawininya itu. Kawin hamil Pasal 53

menyebutkan bahwa, Seorang wanita hamil di luar kawin, dapat dikawinkan

dengan pria lain yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil yang

disebut di alas dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran

anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat hamil, tidak diperlukan

perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Pasal 54 menyebutkan

bahwa, selama seorang masi dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan

perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali kawin. Apabila terjadi
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perkawinan dalam keadaan ihram atau wali kawinnya masih berada dalam ihram

perkawinannya tidak sah.119

Dalam hal poligami Pasal 55 menyebutkan bahwa, beristeri lebih dari satu

orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri. Syarat

utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap

isteri-isteri dan anak-anaknya. Apabila syarat utama tersebut tidak mungkin

dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.120 Pasal 56 menyebutkan

bahwa, Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari

Pengadilan Agama. Pengajuan permohonan izin dimaksud dilakukan menurut tata

cara sebagaimana diatur dalam BAB VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun

1975. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa

izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.121

Pasal 57 menyebutkan bahwa, Pengadilan Agama hanya memberikan izin

kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: Isteri

tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, Isteri mendapat cacat badan

atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; Isteri tidak dapat melahirkan

keturunan. Pasal 58 menyebutkan bahwa, selain syarat utama yang disebut pada

pasal 55, maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi

syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

119Tim Media, Amendemen Undang-Undang Peradilan Agama No.3 Tahun 2006 dan
Kompilasi Hukum Islam h. 134.

120Tim Media, Amendemen Undang-Undang Peradilan Agama No.3 Tahun 2006 dan
Kompilasi Hukum Islam 135.

121Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan-
Peradilan Agama, (Jakarta: Yayasan al-Hikma, 2003), h. 133
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yaitu: Adanya persetujuan isteri dan adanya kepastian bahwa suami mampu

menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 Peraturan Pemerintah No.9

Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau

dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini

dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.

Persetujuan dimaksud tidak diperlukan bagi seorang suami, apabila isteri atau

isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi

pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya

sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian

hakim.

Sama halnya didalam Pasal 59 menyebutkan bahwa, dalam hal isteri tidak

mau memberirkan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu

orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 dan 57,

Pengadilan Agama atau menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa

dan mendengar isteri yang bersangkutan dipersidangkan Pengadilan Agama, dan

terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.122

Tentang pencegahan perkawinan Pasal 60 menyebutkan bahwa, pencegahan

perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang oleh

hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan. Pencegahan perkawinan

dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan

perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan

122Tim Media, Amendemen Undang-Undang Peradilan Agama No.3 Tahun 2006 dan
Kompilasi Hukum Islam h. 136.
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menurut hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan. Pasal 61 menyebutkan

bahwa, tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan,

kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama.123

Pasal 62 menyebutkan bahwa, yang dapat mencegah perkawinan ialah

para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali

nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak

yang bersangkutan. Ayah kandung yang tidak pernah melakanakna fungsinya

sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah

perkawinan yang akan dilakukan oleh wali kawin yang lain.

Pasal 63 bahwa, Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau

isteri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau

calon suami yang akan melangsungkan perkawinan. Pasal 64

menyebutkan,Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban

mencagah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak dipenuhi.Pasal 65,

menyebutkan bahwa pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama

dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan

memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Kawin. Kepada calon-calon

mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan

dimaksud oleh Pegawai Pencatat Kawin. Pasal 66 menyebutkan bahwa

perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

123Tim Media, Amendemen Undang-Undang Peradilan Agama No.3 Tahun 2006 dan
Kompilasi Hukum Islam h. 137.
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Pasal 67 menyebutkan bahwa, pencegahan perkawinan dapat dicabut

dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan Agama

oleh yang mencegah atau dengan putusan Pengadilan Agama. Pasal 68

menyebutkan, Pegawai Pencatat Kawin tidak diperbolehkan melangsungkan atau

membantu melangsungkan perkawinan bila dia mengetahui adanya pelanggaran

dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10, atau pasal 12 undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.124Pasal

68 menyebutkan bahwa, apabila Pegawai Pencatata Kawin berpendapat bahwa

terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun

1974, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan. Dalam hal penolakan,

maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh

Pegawai Pencatat Kawin akan diberikan surat keterangan tertulis dari penolakan

tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan

kepada Pengadilan Agama dalam wilayah mana Pegawai Pencatat Kawin yang

mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan

menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas. Pengadilan Agama akan

memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan,

apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar

supaya perkawinan dilangsungkan. Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika

rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para

pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

124Tim Media, Amendemen Undang-Undang Peradilan Agama No.3 Tahun 2006 dan
Kompilasi Hukum Islam h. 138
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Batalnya Perkawinan Pasal 70 menyebutkan bahwa, batalnya perkawinan

apabila:

1) Suami melakukan perkawinan, sedangkan istri tak berhak melakukan akad

kawin karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu

dari keempat isterinya itu dalam iddah talak raj’i

2) Seseorang mengawini bekas isterinya yang telah dili'anya.

3) Seorang mengawini bekas isterinya yang pemah dijatuhi tiga kali talak

olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah kawin dengan pria lain

yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhull dari pria tersebut dan telah

habis masa iddahnya.

4) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah

semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi

perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu;

a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke

atas;

b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara

saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang

dengan saudara neneknya.

c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu atau ibu atau

ayah tiri.

d) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan,

saudara sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan.



82

5) Isteri adalah saudara kandung sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau

isteri-isterinya.125

Dalam Pasal 71 menyebutkan bahwa, suatu perkawinan dapat

dibatalkan apabila:

1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama;

2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi

isteri pria lain yang mafqud;

3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami

lain;

4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana yang

ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilakanakan oleh wali yang

tidak berhak;

6) Perkawinan yang dilakanakan dengan paksaan.126

Pasal 72 menyebutkan bahwa, seorang suami atau isteri dapat mengajukan

permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawa

ancaman yang melanggar hukum. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan

permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya

perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari

keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup

125Tim Media, Amendemen Undang-Undang Peradilan Agama No.3 Tahun 2006 dan
Kompilasi Hukum Islam h.139.

126Tim Media, Amendemen Undang-Undang Peradilan Agama No.3 Tahun 2006 dan
Kompilasi Hukum Islam h.140.
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sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan

permohonan pembatalan, maka haknya gugur. Pasal 73 menyebutkan bahwa yang

dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah: Para keluarga

dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;

1) Suami atau isteri.

2) Pejabat yang berwenang mengawasi pelakanaan perkawinan menurut

undang-undang.

Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam

rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-

Undangan sebagaimana yang tersebut dalam pasal. 67.127 Pasal 74 menyebutkan

bahwa, permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan

Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat

perkawinan dilangsungkan.Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan

Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak

saat berlangsungnya perkawinan. Pasal 75 menyebutkan bahwa, keputusan

pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

1) Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad.

2) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

127Tim Media, Amendemen Undang-Undang Peradilan Agama No.3 Tahun 2006 dan
Kompilasi Hukum Islam h. 141.
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3) Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad

baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan

hukum yang tetap.128

Pasal 76 menyebutkan bahwa, batalnya suatu perkawinan tidak akan

memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Hak dan

Kewajiban Suami Istri dijelaskan pada pasal 77 menyebutkan bahwa, suami isteri

memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah,

mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Suami

isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi

bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Suami isteri memikul kewajiban

untuk mengasuh dan memmelihara anak-anak mereka, baik mengenai

pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

Suami isteri wajib memelihara kehormatannya. Jika suami atau isteri

melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada

Pengadilan Agama.129

Demikian halnya pasal 78 menyebutkan bahwa, suami isteri harus

mempunyai tempat kediaman yang tetap. Rumah kediaman yang dimaksud

ditentukan oleh suami isteri bersama. Pasal 79 menyebutkan bahwa, suami adalah

kepada keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan isteri adalah

seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan

128Tim Media, Amendemen Undang-Undang Peradilan Agama No.3 Tahun 2006 dan
Kompilasi Hukum Islam h. 141

129Tim Media, Amendemen Undang-Undang Peradilan Agama No.3 Tahun 2006 dan
Kompilasi Hukum Islam, h. 142.
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pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk

melakukan perbuatan hukum.130

Kewajiban Suami Pasal 80 menyebutkan bahwa, suami adalah

pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal

urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.

Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan

hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberi

pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan

yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Sesuai dengan

penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi

isteri. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan

anaknya. Biaya pendidikan bagi anak. Kewajiban suami terhadap isterinya

seperti tersebut di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.

Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana

tersebut. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud gugur apabila isteri nusyuz.

Pasal 81 menyebutkan bahwa, suami wajib menyediakan tempat kediaman

bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih di dalam iddah.Tempat

kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan

perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat. Tempat kediaman

disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain

sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi

sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur

130Tim Media, Amendemen Undang-Undang Peradilan Agama No.3 Tahun 2006 dan
Kompilasi Hukum Islam h. 143.
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alat-alat rumah tangga. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan

kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya,

baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penumpangan

lainnya.131

Pasal 82 menyebutkan bahwa, suami yang mempunyai isteri lebih dari

seorang berkewajiban memberi tempat tingal dan biaya hidup kepada masing-

masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang

ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan. Dalam

hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu

tempat kediaman. Pasal 83 menyebutkan bahwa, kewajiban utama bagi seorang

isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam batas-batas yang

dibenarkan oleh hukum Islam.Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan

rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Pasal 84 menyebutkan, Isteri

dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melakanakan kewajiban-kewajiban

sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 kecuali dengan alasan yang sah.132Selama

isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut dalam pasal 80

tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. Kewajiban suami

tersebut di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak nusyuz. Ketentuan tentang ada

atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

131Tim Media, Amendemen Undang-Undang Peradilan Agama No.3 Tahun 2006 dan
Kompilasi Hukum Islam, h. 144.

132Tim Media, Amendemen Undang-Undang Peradilan Agama No.3 Tahun 2006 dan
Kompilasi Hukum Islam h. 145
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D. Pandangan  Pakar tentang Perkawinan

Al-Qur’an dan hadis merupakan sumber hukum dan pedoman hidup bagi

seorang muslim. Salah satu yang dijelaskan hampir secara terperinci dari kedua

sumber tersebut adalah perkawinan.133 Mulai dari proses peminangan, akad

nikah, hingga cara bergaul dengan suami istri. Pernikahan mendapatkan

penjelasan yang demikian, salah satu alasannya karena syariat Islam memandang

seks sebagai sesuatu yang penting dan harus disalurkan secara beradab melalui

pernikahan. Selain itu, berdasarkan catatan sejarah, persoalan pertama yang

timbul sejak diturunkannya Nabi Adam a.s. ke Bumi adalah pertengkaran

mengenai perkawinan antara putra Nabi Adam a.s.yakni Qabil dan Habil.

Dikisahkan bahwa Nabi Adam a.s. mempunyai anak yang masing-masing

dilahirkan oleh istrinya kembar dua, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Lahir

pertama, Qabil dengan saudari kembarnya perempuan, lahir kedua Habil dengan

saudari kembarnya. Nabi Adam a.s. bermaksud menjodohkan masing-masing

anaknya secara bersilang. Qabil dengan saudari kembar Habil dan Habil dengan

saudari kembar Qabil. Kebetulan, saudari kembar Qabil adalah wanita cantik

sehingga ketika Nabi Adam akan mengawinkannya dengan Habil, Qabil

menolaknya.134

Hikmah  dari pernikahan adalah untuk menciptakan ketentraman hidup,

rasa cinta dan kasih sayang, tolong menolong dan mempererat silaturrahim.

Ketentraman hidup dapat diperoleh seseorang, manakala orang itu dapat

memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan lahiriah maupun kebutuhan

batiniah. Kebutuhan hidup yang diperoleh melalui pernikahan ialah kebutuhan

133Muammar Bakry, Fiqh Prioritas Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi
Kaidah Prioritas Hukum Islam (Jakarta; Pustaka Mapan, 2009), h. v.

134Afif Abdullah, Ma‘a al-Anbiya fi Al-Quran al-Karim, Terj. Tamyiez Dery, Hery
Noer Aly dan Hassan Dzinnuri, Nabi-Nabi dalam al-Qur’an (Cet. I; Semarang: Toha Putra,
1985),  h. 72-75.Buku tersebut menjelaskan keterkaitan peristiwa tersebut dengan Q.S al-Maidah/5
: 27-30
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biologis, materi, psikologis, keturunan, ibadah dan pahala, serta kebutuhan amar

makruf nahi mungkar.135

Secara fitrah sejak diciptakannya manusia, laki-laki tertarik terhadap

perempuan dan sebaliknya. Rasa tertarik itu menunjukkan adanya kebutuhan

yang harus dipenuhi. Dengan menikah, manusia dapat berkembang dan

mendekatkan diri terhadap sang Khalik.136 Memiliki keturunan, kemudian

menyaksikan pertumbuhan anak mulai dari belum lahir, masa kehamilan hingga

sang anak dewasa mengantar pada penambahan keyakinan keberadaan Allah swt.

Hal tersebut menjadi salah satu yang menjadikan pernikahan adalah ibadah.137

Ibadah yang dimaksud bukan ibadah mahdah.

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang sah dan suci antara dua insan

manusia lain jenis yang dapat membentuk sebuah keluarga yang berlandaskan

pada kasih dan sayang. Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang

membentuk sebuah negara yang luas. Keluarga adalah sel hidup utama yang

membentuk organ tubuh masyarakat. Jika keluarga baik, masyarakat secara

keseluruhan akan ikut baik dan jika keluarga rusak, masyarakat pun ikut rusak.

Bahkan keluarga adalah miniatur umat yang menjadi sekolah pertama bagi

manusia dalam mempelajari etika sosial yang terbaik. Tidak ada umat tanpa

keluarga, bahkan tidak ada masyarakat humanisme tanpa keluarga.138

Bercerai berainya sebuah bangunan keluarga dan keterpurukannya dalam

kehancuran adalah karena tidak diperhatikannya lagi hak-hak dan kewajiban

yang harus dilakanakan oleh masing-masing individu dalam keluarga antara yang

135Umay M. Djafar Shiddieq, Indahnya Keluarga Sakinah dalam Naungan al-Qur’an
dan Sunnah (Cet. I; Jakarta: Zakia Press, 2004), h. 13-23.

136Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2006), h. 12.
137Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam selanjutnya disebut

Dunia (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.23
138Mahmud Muhammad al-Jauhari, al-Akhawat al- Muslimat wa Bina al-Usrah al-

Qur’a>niyyah. Terj. Kamran As’ad Irsyady dan Mufliha Wijayati, Membangun Keluarga Qur’ani
Panduan untuk Wanita Muslimah (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2005), h. 3.
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satu dengan yang lainnya. Bila demikian keadaannya kezhaliman dan

kesewenang-wenangan akan terjadi di dalamnya Dasar hukum nikah ialah

mubah139, namun hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, ketika seseorang

telah baliq dan memiliki kemampuan jiwa dan ekonomi, bila tidak melakanakan

pernikahan akan mendatangkan mudarat (misalnya melakukan zina) baginya.140

Musda Mulia, Membangun Surga di Bumi, Kiat-Kiat membina Keluarga

Ideal dalam Islam.141menjelaskan bentuk perkawinan yang tidak dicatatkan di

institusi negara yang berwenang, yakni KUA bagi umat Islam dan Kantor Catatan

Sipil bagi nonmuslim. Buku tersebut disebutkan sejumlah alasan yang paling

mengemuka sebab terjadinya pernikahan sirri misalnya karena mempelai laki-laki

masih terikat perkawinan.

Hamka Haq, Islam Rahmah untuk Bangsa142. Menjelaskan Pernikahan

sebagai perbuatan hukum yang melibatkan minimal dua pihak, yang masing-

masing menghendaki adanya perlindungan hak-haknya, nikah membutuhkan

keterlibatan pemerintah (negara). Salah satu yang tidak boleh dihindari ialah

kententuan menyangkut pencatatan nikah. Pencatatan nikah nilainya sangat

esensial, karena bertujuan untuk memberikan status formal yang sah disertai bukti

dokumen yang kuat, sebagai jaminan perlindungan hukum bagi keluarga dan

segala urusan yang berkaitan dengannya di kemudian hari. Lain halnya dengan

Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an.143 Dalam bukunya menjelaskan kaitan

antara saksi dengan pencatatan nikah. Menurut Quraish, perlunya saksi dalam

perkawinan tidak disinggung secara tegas oleh al-Qur’an, tetapi sekian banyak

139Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia selanjutnya disebut
Hukum (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007), h.43

140Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh selanjutnya disebut fiqh (Cet. III;
Jakarta, Kencana, 2010), h. 78.

141Sitti Musda Mulia, loc.cit.
142Hamka Haq, loc.cit.
143M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an Selanjutnya disebut wawasan (Cet. XVII;

Bandung: Mizan, 2006), h. 191-214.
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hadis menyinggungnya. Kalangan ulama pun berbeda pendapat menyangkut

kedudukan hukum para saksi. Imam Abu Hanifah, Syafi’i dan Maliki

mensyaratkan adanya saksi-saksi pernikahan, hanya mereka berbeda pendapat

apakah kesaksian tersebut merupakan syarat kesempurnaan pernikahan yang

dituntut sebelum pasangan suami istri (berhubungan seks) atau syarat sahnya

pernikahan, yang dituntut kehadiran mereka saat akad nikah dilakanakan.

Betapapun perbedaan itu, namun para ulama sepakat melarang pernikahan

yang dirahasiakan, berdasarkan perintah Nabi untuk menyebarluaskan berita

pernikahan. Bagaimana kalau saksi-saksi itu diminta untuk merahasiakan

pernikahan itu? imam Syafi’i dan Abu Hanifah menilainya sah,  sedang Imam

Malik menilai bahwa syarat yang demikian membatalkan pernikahan (fasakh).

Perbedaan pendapat ini lahir dari analisis mereka tentang fungsi para saksi.

Apakah fungsi mereka keagamaan, atau semata-mata tujuannya untuk menutup

kemungkinan adanya perselisihan pendapat.

Dalam konteks ini terlihat betapa pentingnya pencatatan pernikahan yang

ditetapkan melalui undang-undang, namun di sisi lain pernikahan yang tidak

tercatat-selama ada dua orang saksi-tetap dinilai sah oleh agama. Bahkan

seandainya kedua saksi itu diminta untuk merahasiakan pernikahan yang

disaksikannya itu, maka pernikahan tetap dinilai sah dalam pandangan pakar

hukum Islam (Imam Syafi’i dan Abu Hanifah). Namun dalam konteks

keindonesiaan, walaupun pernikahan demikian dinilai sah menurut hukum agama,

namun perkawinan di bawah tangan (nikah sirri) dapat mengakibatkan dosa bagi

pelaku-pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah

dan DPR (Ulil Amri).
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Al-Qur’an memerintahkan setiap muslim untuk menaati ulil amri selama

tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Dalam hal pencatatan sangat

sejalan dengan semangat al-Qur’an.

E. Kerangka Teoritis

Penelitian ini, penulis menggunakan teori

1. Teori Perubahan Hukum

Perubahan hukum dan perubahan sosial adalah sebuah fenomena yang

saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Perubahan hukum dalam suatu

negara dapat mempengaruhi perubahan sosial masyarakat. Demikian pula

perubahan sosial di masyarakat dapat membawa kepada perubahan hukum dalam

suatu negara. Atas dasar itu, aturan pencatatan pernikahan dan nikah sirri akan

saling tarik menarik.

Teori perobahan hukum dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah.

Menurut Ibnu Qayyim dalam kitabnya I’lām ul-Muwaqqīn, sebagai berikut :

تغیر األزمنة واألمكنة واألحوال والنیات بتغیر الفتوى واختالفھا یحسب 
144والعوائد

Artinya :

Berubah dan berbedanya fatwa  sesuai  dengan berubahnya  waktu, tempat,

kondisi, niat dan adat.

2. Teori sistem  hukum.

Teori sistem hukum terdiri dari tiga unsur pokok yang saling berpengaruh

dalam pelakanaan atau penegakan hukum, yaitu struktur hukum, subtansi hukum

dan budaya hukum, sebagai berikut 145 :

144Lihat Muhammad ibn Abi Bakr Ayyub Zar’iy Abu Abdillah, I’lam al-Muwaqqin an
Rabbil Alamin , Juz 3, (Beirut: Dārl al-Jabal, 1973) , h. 28; Fathu Ridwan, Min Falsyafati al-
Tasyri’i, (Cet.2; Beirut: Dārl al-Kitāb al-Bana’iy, 1975),  h.175

145Lawrence Meir Friedma sebagaiman dikutip oleh Habiburrahman. Lihat
Habiburrahman, “Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia” (Sinopsis Disertasi Doktor,
Program pascasarjana UIN Gunung Djati, Bandung 2011), h. 26-27.
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a. Struktur hukum (Legal strukture) berkaitan dengan bentuk atau format suatu

sistem hukum, mencakup unsur-unsur kelembagaan seperti badan

pembentuk undang-undang, peradilan, kepolisian dan administrasi negara

yang mengelola pembentukan atau pemberian pelayanan hukum misalnya

Kantor Urusan Agama. Masalah yang terjadi berkenaan dengan struktur ini

adalah belum adanya kemandirian yudisial yang menjamin resistensi

institusi penegakan hukum terhadap intervensi pihak lain serta rendahnya

kualitas moralitas dan integritas personal aparat penegak hukum  sehingga

hukum tidak dapat bekerja secara sistematik dan proporsional.

b. Subtansi hukum (legal subtance) berkaitan dengan aturan-aturan hukum,

meliputi aturan formal, aturan yang hidup dalam masyarakat (the livin law)

dan produk yang timbul akibat penerapan hukum. Hal yang menjadi masalah

dari substansi ini adalah kuatnya pengaruh positivisme dalam tatanan hukum

di Indonesia yang memandang hukum sebagai sesuatu yang muncul dari

otoritas yang berdaulat ke dalam bentuk undang-undang dan mengabaikan

sama sekali hukum di luar itu serta mamandang baha prosedur hukum

sebagai segala-galanya dalam penegakan hukum tanpa melihat apakah  hal

tersebut dapat mewujudkan keadilan dan kebenaran.

c. Budaya hukum (legal kulture) berkenaan dengan sikap masyarakat terhadap

hukum, meliputi keyakinan, nilai atau ide serta harapan-harapan terhadap

hukum. Budaya hukum juga merupakan ekspresi dari tingkat kesadaran

hukum masyarakat yang belum kondusif bagi bekerjanya sistem hukum

secara proporsional dan berkeadilan

Berikut ini digambarkan diagram kerangka pikir dalam lingkup penelitian

implementasi UU perkawinan dan inpres:
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KERANGKA PIKIR

UU No. 1 Tahun 1974

berbicara Tentang

Perkawinan

Inpres RI No. 1 Tahun 1991
(KHI) Tentang

Perkawinan

Al-Quran
Al- Hadis

Fenomena Masyarakat

Muslim Kec. Abeli

Implementasi UU No. 1 Tahun 1974 dan Inpres RI No 1
Tahun 1991/KHI di Kec. Abeli. Kota Kendari

Faktor-Faktor
Pendukung

Faktor-Faktor
Penghambat

Perlu Upaya Peningkatan

KONSTRIBUSI TESISI

SOLUSI ALTERNATIF

Perlu Upaya Penangulangan




