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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Kajian Munakahat

      Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi mempunyai 

arti majazi (mathaporic) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang 

menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria 

dengan seorang wanita. (Hanafi). Fiqih munakahat terdiri dari dua kata, yaitu 

fiqih dan munakahat. Berikut penjelasan dari fiqih, munakahat.16 

1. Fiqih

      Fiqih adalah salah satu termasuk dalam bahasa arab yang terpakai dalam 

bahasa sehari-hari orang arab dan ditemukan pula dalam Al-Qur’an, yang 

secara etimologi berarti“paham”. Dalam mengartikan fiqih secara etimologi 

terdapat beberapa rumusan yang meskipun berbeda namun saling 

melengkapi. 

      Dalam definisi ini “fiqih diibaratkan” dengan “ilmu” karena memang 

dia merupakan satu bentuk dari ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri 

dengan prinsip dan metodologinya. 

        Dalam literatur berbahasa Indonesia fiqih itu biasa disebut Hukum 

Islam yang secara definitif diartikan dengan: “seperangkat peraturan 

berdasarkan wahyu ilahi dan penjelasanya dalam sunah Nabi tentang 

16 Abdur Rahman Ghazali 2008 fiqih munakahat, (jakarta:kencana) 
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tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk 

semua yang beragama Islam”. 

       Dengan pengertian  ini fiqih itu mengikat untuk semua ummat Islam 

dalam arti merupakan kewajiban umat Islam untuk mengamalkanya. 

Mengamalkanya merupakan suatu perbuatan ibadah dan melanggarnya 

merupakan pelanggaran terhadap pedoman yang telah ditetapkan oleh 

Allah. 

2. Munakahat 

       Kata “munakahat” termasuk yang terdapat dalam bahasa Arab yang 

berasal dari akar kata na-ka-ha, yang dalam bahasa Indonesia kawin atau 

perkawinan. Kata kawin adalah terjemahan dari kata nikah dalam bahasa 

Indonesia. Kata menikahi berarti mengawini, dan menikahkan sama dengan 

mengawinkan yang berarti menjadikan bersuami. Dengan demikian istilah 

pernikahan mempunyai arti yang sama dengan perkawinan. Dalam fiqih 

Islam perkataan yang sering dipakai dalam nikah atau zawaj. Kata na-ka-ha 

banyak terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti kawin. 

      Pengertian nikah atau zawaj secara bahasa syari’iah mempunyai 

pengertian secara hakiki dan pengertian secara majazi. Pengertian nikah 

atau ziwaj secara hakiki adalah bersenggama (wathi’) sedang pengertian 

majazinya adalah akad. Kedua pengertian tersebut diperselisihkan oleh 

kalangan ulama’ fiqih karena hal tersebut berimplikasi pada penetapan 

hukum peristiwa yang lain, misalnya tentang anak hasil perzinaan. Namun 
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pengertian yang lebih umum dipergunakan adalah pengertian bahasa secara 

majazi, yaitu akad. 

       Ada beberapa perbedaan pendapat diantara ulama’ tentang nikah. 

a. Ulama’ Syafi’iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam 

arti yang   sebenarnya (hakiki), dapat berarti juga hubungan kelamin, 

namun dalam arti tidak sebenarnya (majazi). Penggunaan kata untuk 

bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar kata itu sendiri. 

b. Ulama’ hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti 

secara hakiki untuk hubungan kelamin. Bila berarti juga untuk lainya 

seperti untuk akad adalah dalam arti majazasi yang memerlukan 

penjelasan untuk maksud tersebut. 

      Dalam arti terminologis dalam kitab-kitab terdapat beberapa rumusan 

yang saling melengkapi. Perbedaan perumusan tersebut disebabkan oleh 

berbeda dalam titik pandangan.17 

3. Hukum melakukan perkawinan 

    Asal hukum melakukan perkawinan itu menurut pendapat sebagian besar 

para fuqaha (para sarjana Islam) adalah mubah atau ibahah (halal atau 

kebolehan) hal ini didasarkan kepada: 

A. Q. IV: 1 Garis Hukum b Berbaktilah kamu kepada Allah yang dengan 

nama-Nya kamu saling meminta untuk menjadi pasangan hidup. 

بَّنَا ً  َسِمْعنَا إِنَّنَا رَّ  َربَّنَا افَآَمنَّ  بَِربُِّكمْ  آِمنُواْ  أَنْ  َمانِ ِلِإلی یُنَاِدي ُمنَاِدیا
 ﴾۱۹۳﴿ األْبَرارِ  َمعَ  َوتََوفَّنَا اَسیِّئَاتِنَ  َعنَّا َوَكفِّرْ  ذُنُوبَنَا لَنَا فَاْغِفرْ 

 

                                                             
17 https://yuliantihome.wordpress.com>2011 diakses hari rabu 2/08/2017, 16:02 WIB 
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Artinya: “Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya Kami mendengar (seruan) 
yang menyeru kepada iman, (yaitu): "Berimanlah kamu kepada 
Tuhanmu", Maka Kamipun beriman. Ya Tuhan Kami, ampunilah bagi 
Kami dosa-dosa Kami dan hapuskanlah dari Kami kesalahan-kesalahan 
Kami, dan wafatkanlah Kami beserta orang-orang yang banyak 
berbakti.(QS. Ali  Imran 3; Ayat 193)18 

 

B. Q. IV: 3  a. Seyogianyalah kamu nikah dengan seorang perempuan saja. 

 فَِمن اْلُمْؤِمنَاتِ  ْحَصنَاتِ اْلمُ  یَنِكحَ  أَن َطْوالً  ِمنُكمْ  یَْستَِطعْ  لَّمْ  َوَمن
ا ن أَْیَمانُُكم َملََكتْ  ّمِ  ْعُضُكمبَ  بِإِیَمانُِكمْ  أَْعلَمُ  َوّ�ُ  نَاتِ اْلُمْؤمِ  فَتَیَاتُِكمُ  ّمِ

ن  بِاْلَمْعُروفِ  أُُجوَرُھنَّ  نَّ َوآتُوھُ  أَْھِلِھنَّ  بِإِذْنِ  فَانِكُحوُھنَّ  بَْعٍض  ّمِ
 فَإِنْ  أُْحِصنَّ  فَإِذَا دَانٍ أَخْ  ُمتَِّخذَاتِ  َوالَ  ُمَسافَِحاتٍ  َغْیرَ  ُمْحَصنَاتٍ 

 ذَِلكَ  اْلعَذَابِ  ِمنَ  ُمْحَصنَاتِ الْ  َعلَى َما نِْصفُ  فَعَلَْیِھنَّ  بِفَاِحَشةٍ  أَتَْینَ 
ِحیمٌ  َغفُورٌ  َوّ�ُ  لَُّكمْ  رٌ َخیْ  تَْصبُِرواْ  َوأَن ِمْنُكمْ  اْلعَنَتَ  َخِشيَ  ِلَمنْ   رَّ

﴿۲٥﴾  
Artinya: dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak 
cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, 
ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu 
miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari 
sebahagian yang lain[285], karena itu kawinilah mereka dengan seizin 
tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang 
merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan 
bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; 
dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka 
melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo 
hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. 
(Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut 
kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara 
kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS. An-Nisa’4: Ayat 25)19 

 
 

C. Perbuatan itu lebih baik agar kamu terhindar dari perbuatananiaya. 

بَّنَا ً  َسِمْعنَا إِنَّنَا رَّ  َربَّنَا افَآَمنَّ  بَِربُِّكمْ  آِمنُواْ  أَنْ  َمانِ ِلِإلی یُنَاِدي ُمنَاِدیا
 ﴾۱۹۳﴿ األْبَرارِ  َمعَ  َوتََوفَّنَا اَسیِّئَاتِنَ  َعنَّا َوَكفِّرْ  ذُنُوبَنَا لَنَا فَاْغِفرْ 

                                                             
18 Surat Ali-Imran Ayat 193 
19 Surat An-Nisa Ayat 25 
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Artinya: Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya Kami mendengar (seruan) 
yang menyeru kepada iman, (yaitu): "Berimanlah kamu kepada 
Tuhanmu", Maka Kamipunberiman. Ya Tuhan Kami, ampunilah bagi 
Kami dosa-dosa Kami dan hapuskanlah dari Kami kesalahan-kesalahan 
Kami, dan wafatkanlah Kami beserta orang-orang yang banyak 
berbakti.(QS. Ali’ Imran 3: Ayat 193) 

 
a. Jangan kamu nikahi perempuan yang bersuami (poliandri) 

 مْ َعلَْیكُ  ّ�ِ  ِكتَابَ  ْیَمانُُكمْ أَ  َملََكتْ  َما إِالَّ  النَِّساء ِمنَ  َواْلُمْحَصنَاتُ 
ا لَُكم َوأُِحلَّ  ْحِصنِینَ  أَْمَواِلُكمبِ  تَْبتَغُواْ  أَن ذَِلُكمْ  َوَراء مَّ  َغْیرَ  مُّ

 َوالَ  فَِریَضةً  أُُجوَرُھنَّ  وھُنَّ فَآتُ  ِمْنُھنَّ  بِھِ  اْستَْمتَْعتُم فََما ُمَسافِِحینَ 
 َكانَ  ّ�َ  إِنَّ  اْلفَِریَضةِ  بَْعدِ  ِمن بِھِ  تََراَضْیتُم فِیَما َعلَْیُكمْ  ُجنَاحَ 
 ً ً  َعِلیما  ﴾۲٤﴿ َحِكیما

 
Artinya: dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah 
dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. 
Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan 
seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).(QS. Annisa Ayat 24)20 

 
b. Dihalalkan bagi kamu menikahi perempuan selain yang telah nyata-

nyata 

َمتْ  َھاتُُكمْ  َعلَْیُكمْ  ُحّرِ اتُُكمْ  أََخَواتُُكمْ وَ  َوبَنَاتُُكمْ  أُمَّ ُ  َوَعمَّ  ُكمْ َوَخاالَت
َھاتُُكمُ  األُْختِ  َوبَنَاتُ  األَخِ  َوبَنَاتُ   أَْرَضْعنَُكمْ  الالَّتِي َوأُمَّ

نَ  َوأََخَواتُُكم َضاَعةِ  ّمِ َھاتُ  الرَّ  يفِ  الالَّتِي َوَربَائِبُُكمُ  ئُِكمْ نَِسآ َوأُمَّ
ن ُحُجوِرُكم  مدََخْلتُ  تَُكونُواْ  لَّمْ  فَإِن نَّ بِھِ  دََخْلتُم الالَّتِي نَِّسآئُِكمُ  ّمِ

 أَنوَ  أَْصالَبُِكمْ  ِمنْ  الَِّذینَ  ئُِكمُ أَْبنَا َوَحالَئِلُ  َعلَْیُكمْ  ُجنَاحَ  فَالَ  بِِھنَّ 
ِحی َغفُوراً  َكانَ  ّ�َ  إِنَّ  فَ َسلَ  قَدْ  َما إَالَّ  األُْختَْینِ  بَْینَ  تَْجَمعُواْ  ً رَّ  ما

﴿۲۳﴾ 
 

Artinya: diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-
anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, 
saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu 
yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu 
yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 

                                                             
20 Surat An-Nisa Ayat 24 
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perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan 
sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang 
dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi 
jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu 
ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan 
diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan 
menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang 
bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; 
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS 
An-Nisa Ayat 23)21 

 
c. Dilarang tersebut (pada ayat 22, 23 dan awal ayat 24 ini). 

نَ  آبَاُؤُكم نََكحَ  َما تَنِكُحواْ  َوالَ   نَ َكا إِنَّھُ  َسلَفَ  قَدْ  َما إِالَّ  ءالنَِّسا ّمِ
ً  فَاِحَشةً  َمتْ  ﴾۲۲﴿ َسبِیالً  َوَساء َوَمْقتا َھاتُُكمْ  لَْیُكمْ عَ  ُحّرِ  أُمَّ
اتُُكمْ  َوأََخَواتُُكمْ  َوبَنَاتُُكمْ   َوبَنَاتُ  األَخِ  َوبَنَاتُ  تُُكمْ َوَخاالَ  َوَعمَّ
َھاتُُكمُ  األُْختِ  نَ  أََخَواتُُكموَ  أَْرَضْعنَُكمْ  الالَّتِي َوأُمَّ َضاَعةِ  ّمِ  الرَّ

َھاتُ  ن ُحُجوِرُكم يفِ  الالَّتِي َوَربَائِبُُكمُ  نَِسآئُِكمْ  َوأُمَّ  نَِّسآئُِكمُ  ّمِ
 ُكمْ َعلَیْ  ُجنَاحَ  فَالَ  بِِھنَّ  َخْلتُمدَ  تَُكونُواْ  لَّمْ  فَإِن بِِھنَّ  دََخْلتُم الالَّتِي

 ْینِ األُْختَ  بَْینَ  تَْجَمعُواْ  َوأَن مْ أَْصالَبِكُ  ِمنْ  الَِّذینَ  أَْبنَائُِكمُ  َحالَئِلُ وَ 
ً رَّ  َغفُوراً  َكانَ  ّ�َ  إِنَّ  َسلَفَ  قَدْ  َما إَالَّ   َواْلُمْحَصنَاتُ   ﴾۲۳﴿ ِحیما
ا ملَكُ  َوأُِحلَّ  َعلَْیُكمْ  ّ�ِ  ابَ ِكتَ  أَْیَمانُُكمْ  َملََكتْ  َما إِالَّ  النَِّساء ِمنَ   مَّ

حْ  بِأَْمَواِلُكم تَْبتَغُواْ  أَن ذَِلُكمْ  َوَراء  فََما ُمَسافِِحینَ  َغْیرَ  ِصنِینَ مُّ
 َعلَْیُكمْ  ُجنَاحَ  َوالَ  فَِریَضةً  أُُجوَرُھنَّ  فَآتُوُھنَّ  ِمْنُھنَّ  بِھِ  اْستَْمتَْعتُم

ً  َكانَ  ّ�َ  إِنَّ  اْلفَِریَضةِ  بَْعدِ  ِمن بِھِ  تََراَضْیتُم فِیَما ً  َعِلیما  َحِكیما
﴿۲٤﴾ 

Artinya: dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang 
bersuami, ecali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah 
menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan 
Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-
isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka 
isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, 
berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai 
suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu 
yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar 
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itu[284]. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 
Bijaksana. (QS An-Nisa Ayat 24)22 

Asal hukum melakukan nikah (perkawinan) yang mubah (ibahah) tersebut 

dapat berubah-ubah berdasarkan sebab-sebab (‘illahnya) kausanya, dapat 

beralih menjadi makruh, sunat, wajib dan haram 

A. Hukumnya Menjadi Makruh, berdasarkan ‘Illahnya (sebab-sebabnya 

yang khusus) 

Seseorang yang dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya telah 

wajar untuk nikah, walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada 

biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin hanya aka membawa 

kesengsaraan hidup istri dan anak-anaknya, maka makruhlah baginya 

untuk kawin. Tetapi andai kata dia kawin juga tidak berdosa atau tidak 

pula berpahala sedangkan apabila dia tidak menikah dengan pertimbangan 

kemaslahatan itu tadi maka dia mendapat pahala. 

 Ditinjau dari sudut wanita yang telah wajar untuk kawin (nikah) 

tetapi ia meragukan dirinya akan akan mampu mematuhi dan menaati 

suaminya dan mendidik anak-anaknya, maka makruh baginya untuk 

menikah. 

Makruh menikahi pria yang belum mampu mendirikan rumah tangga 

dan belum mempunyai niat untuk kehendak untuk nikah.23 

Q. XXIV: 33. Jangan nikah dulu sampai Allah memberikan 

kelapangan. 

                                                             
22 Surat An-Nisa Ayat 24 
23 Thalib Sajuti, Kuliah ke-IV Hukum Islam II, pada Fkultas Hukum UI Jakarta, tahun 1978/1979 
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َ  أََجلَُھنَّ  فَبَلَْغنَ  النََّساء ْقتُمُ َطلَّ  َوإِذَا ُحوُھنَّ  أَوْ  بَِمْعُروفٍ  ْمِسُكوُھنَّ فَأ  َسّرِ
 َظلَمَ  فَقَدْ  ذَِلكَ  یَْفعَلْ  َوَمن لَّتَْعتَدُواْ  ِضَراراً  تُْمِسُكوُھنَّ  َوالَ  بَِمْعُروفٍ 

 أَنَزلَ  َوَما َعلَْیُكمْ  ّ�ِ  نِْعَمتَ  ُرواْ َواذْكُ  ُھُزواً  ّ�ِ  آیَاتِ  تَتَِّخذَُواْ  َوالَ  نَْفَسھُ 
نَ  َعلَْیُكمْ   بُِكلِّ  ّ�َ  أَنَّ  َواْعلَُمواْ  ّ�َ  اتَّقُواْ وَ  بِھِ  یَِعُظُكم َواْلِحْكَمةِ  اْلِكتَابِ  ّمِ
 ﴾۲۳۱﴿ َعِلیمٌ  َشْيءٍ 

Artinya: apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa 
iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin 
lagi dengan bakal suaminya[146], apabila telah terdapat kerelaan di 
antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada 
orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari 
kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, 
sedang kamu tidak mengetahui.(QS. Al-Baqarah : Ayat 231)24 

 
B. Karena ‘Illahnya Dapat Menjadi Sunat Nikah Itu 

   Dipandang dari segi pertumbuhan fisik (jasmani) seseorang pria itu 

telah wajar dan berkeinginan untuk menikah, sedangkan baginya ada biaya 

sekadar hidup sederhana, maka baginya sunat untuk melakukan pernikahan. 

Andai kata dia nikah mendapat pahala dan kalau dia tidak atau belum nikah 

tidak berdosa. 

   Bagi wanita yang belum mempunyai keinginan untuk nikah tapi 

butuh perlindungan atau nafkah dari seorang suami maksudnya baginya 

nikah. 

      Hadis Rasul Riwayat Bukhari, Muslim dari Anas Rasulullah 

bersabda: 

 وسلم علیھ هللا صلى لنبي ان(  عنھ هللا رضي مالك بن أنس وعن 
, روأفط وأصوم, وأنام أصلي أنا لكني: وقال, علیھ وأثنى,هللا حمد

 علیھ متفق) مني قلیس سنتي عن رغب فمن, النساء وأتزوج
     

                                                             
24 QS Al-Baqarah Ayat 231 
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Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu’anhu bahwa nabi shallallaahu 
‘alaihi wa Sallama setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: 
“Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. 
Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku, “Muttafaq 
Alaihi. 

 
C. Berdasarkan Sebab-sebab Khusus atau ‘Illahnya maka Hukum Nikah itu 

Dapat Berubah Menjadi Wajib. 

Apabila seorang pria dipandang dari sudut fisik (jasmani) 

pertumbuhanya sudah sangat mendesak untuk menikah, sedangkan dari 

sudut biaya kehidupan telah mampu dan mencukupi, sehingga kalau dia 

tidak menikah mengkhawatirkan dirinya akan terjerumus kepada 

penyelewengan baginya menikah. Bilamana dia tidak menikah akan 

berdosa di sisi Allah. Demikian juga seorang wanita yang tidak dapat 

menghindari diri dari perbuatan orang jahat bilaman ia tidak menikah, maka 

wajib baginya menikah.25 

 

D. Hukumnya Dapat Beralih Menjadi Haram karena ‘Illahnya yaitu: 

Bila seorang pria atau wanita tidak bermaksud akan menjalankan 

kewajiban-kewajiban sebagai suami istri, atau pria ingin menganiaya wanita 

atau sebaliknya pria/wanita ingin memperolok-olokan pasanganya saja 

maka haramlah yang bersangkutan itu menikah. 

Q. II;231 (Al Baqarah) 

ُحوھُنَّ  أَوْ  بَِمْعُروفٍ  فَأَْمِسُكوُھنَّ  أََجلَُھنَّ  فَبَلَْغنَ  النََّساء َطلَّْقتُمُ  َوإِذَا  َسّرِ
 َظلَمَ  فَقَدْ  ذَِلكَ  یَْفعَلْ  َوَمن لَّتَْعتَدُواْ  ِضَراراً  تُْمِسُكوُھنَّ  َوالَ  بَِمْعُروفٍ 

َِّخذَُواْ  َوالَ  نَْفَسھُ   أَنَزلَ  َوَما َعلَْیُكمْ  ّ�ِ  نِْعَمتَ  َواذْكُُرواْ  ُھُزواً  ّ�ِ  آیَاتِ  تَت
                                                             
25 Ibid,  
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نَ  َعلَْیُكمْ   بُِكلِّ  ّ�َ  أَنَّ  َواْعلَُمواْ  ّ�َ  َواتَّقُواْ  بِھِ  یَِعُظُكم َواْلِحْكَمةِ  اْلِكتَابِ  ّمِ
 ﴾۲۳۱﴿ َعِلیمٌ  َشْيءٍ 

 
Artinya:apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati 
akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau 
ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki 
mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu 
Menganiaya mereka[145]. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh 
ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan 
hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan 
apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah 
(As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang 
diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah 
bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-baqarah 2: 
Ayat 231)26 
 

   Jangan kamu nikahi (rujuk) mereka untuk memberi kemudharatan 

atau menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian maka berarti dia 

telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. 

   Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan. Allah 

Maha Mengetahui segala sesuatu. 

Q. IV: 24 

a. Mencari wanita dengan hartamu tidak untuk dinikahi tetapi untuk 

berbuat zina. 

ْضتُم فِیَما َعلَْیُكمْ  ُجنَاحَ  َوالَ   يفِ  أَْكنَنتُمْ  أَوْ  النَِّساء ْطبَةِ خِ  ِمنْ  بِھِ  َعرَّ
 الَّ إِ  ِسّراً  تَُواِعدُوُھنَّ  الَّ  َولَـِكن َستَذُْكُرونَُھنَّ  أَنَُّكمْ  ّ�ُ  َعِلمَ  أَنفُِسُكمْ 

ً  قَْوالً  تَقُولُواْ  أَن ْعُروفا  یَْبلُغَ  َحتَّىَ  النَِّكاحِ  ْقدَةَ عُ  تَْعِزُمواْ  َوالَ  مَّ
 فَاْحذَُروهُ  أَنفُِسُكمْ  فِي َما یَْعلَمُ  ّ�َ  أَنَّ  َواْعلَُمواْ  أََجلَھُ  اْلِكتَابُ 

 ﴾۲۳٥﴿ َحِلیمٌ  َغفُورٌ  ّ�َ  أَنَّ  َواْعلَُمواْ 
 

Artinya: dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita 
itu[148] dengan sindiran[149] atau kamu Menyembunyikan (keinginan 
mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan 

                                                             
26 QS Al-Baqarah 2 Ayat 231 
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menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan 
janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar 
mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf dan janganlah 
kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 
'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada 
dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 
235)27 

 
 Q. IV: 25 

b.  Nikahilah budak-budak wanita dengan seizin orang tuanya dan          

berilah mas kawin (mahar) 
تِي اَجكَ أَْزوَ  لَكَ  أَْحلَْلنَا إِنَّا النَّبِيُّ  أَیَُّھا یَا  اَومَ  أُُجوَرُھنَّ  آتَْیتَ  الالَّ

ا یَِمینُكَ  َملََكتْ  ُ  أَفَاء ِممَّ كَ  نَاتِ َوبَ  َعلَْیكَ  �َّ اتِكَ  َوبَنَاتِ  َعّمِ  َعمَّ
تِي َخاَالتِكَ  َوبَنَاتِ  َخاِلكَ  َوبَنَاتِ  ْؤِمنَةً  َواْمَرأَةً  َمعَكَ  ْرنَ َھاجَ  الالَّ  مُّ

ِ  نَْفَسَھا َوَھبَتْ  إِن  لَّكَ  َخاِلَصةً  یَْستَنِكَحَھا أَن يُّ النَّبِ  أََرادَ  إِنْ  ِللنَّبِّي
 َوَما أَْزَواِجِھمْ  فِي لَْیِھمْ عَ  فََرْضنَا َما َعِلْمنَا قَدْ  اْلُمْؤِمنِینَ  دُونِ  ِمن

ُ  َوَكانَ  جٌ َحرَ  َعلَْیكَ  یَُكونَ  ِلَكْیَال  أَْیَمانُُھمْ  َملََكتْ  ً  َغفُوراً  �َّ ِحیما  رَّ
﴿٥۰﴾ 

Artinya: Hai Nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu 
isteri- isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba 
sahaya yang kamu miliki yang Termasuk apa yang kamu peroleh dalam 
peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) 
anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak 
perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan 
dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara 
perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan 
mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau 
mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua 
orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami 
wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya 
yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan 
adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Ahzab 
33: Ayat 50)28 
 

                                                             
 

27 QS Al-Baqarah 2 Ayat 235 
28 QS Al-Ahzab 33 Ayat 50 
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c. Mereka wanita-wanita yang memelihara diri bukan pezina dan       bukan 

pula wanita yang mengambil laki-laki sebagai piaraannya.    

 فَِمن اْلُمْؤِمنَاتِ  ْحَصنَاتِ اْلمُ  یَنِكحَ  أَن َطْوالً  ِمنُكمْ  یَْستَِطعْ  لَّمْ  َوَمن
ا ن أَْیَمانُُكم َملََكتْ  ّمِ  ْعُضُكمبَ  بِإِیَمانُِكمْ  أَْعلَمُ  َوّ�ُ  نَاتِ اْلُمْؤمِ  فَتَیَاتُِكمُ  ّمِ

ن  بِاْلَمْعُروفِ  أُُجوَرُھنَّ  نَّ َوآتُوھُ  أَْھِلِھنَّ  بِإِذْنِ  فَانِكُحوُھنَّ  بَْعٍض  ّمِ
 فَإِنْ  أُْحِصنَّ  فَإِذَا دَانٍ أَخْ  ُمتَِّخذَاتِ  َوالَ  ُمَسافَِحاتٍ  َغْیرَ  ُمْحَصنَاتٍ 

 ذَِلكَ  اْلعَذَابِ  ِمنَ  ُمْحَصنَاتِ الْ  َعلَى َما نِْصفُ  فَعَلَْیِھنَّ  بِفَاِحَشةٍ  أَتَْینَ 
ِحیمٌ  َغفُورٌ  َوّ�ُ  لَُّكمْ  رٌ َخیْ  تَْصبُِرواْ  َوأَن ِمْنُكمْ  اْلعَنَتَ  َخِشيَ  ِلَمنْ   رَّ

﴿۲٥﴾ 
Artinya: dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak 
cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, 
ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu 
miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari 
sebahagian yang lain karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan 
mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang 
merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan 
bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; 
dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka 
melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo 
hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. 
(Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut 
kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara 
kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS. An-Nisa’ 4: Ayat 25)29 
 

Memang sudah merupakan kodrat manusia antara satu sama lain 

selalu saling membutuhkan, homo secara homini, manusia mahluk sosial 

(Zoo – Politicoon), kata Aristoteles. Sejak dilahirkan manusia telah 

dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan orang lain.  

Naluri untuk hidup bersama dengan orang-orang lain mengikatkan 

hasrat yang kuat untuk hidup teratur (Soerojo Soekanto, 1983:9). 

                                                             
29 QS An-Nisa 4 Ayat 25 
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Demikian pula di antara wanita dan pria itu selalu pula saling 

membutuhkan, dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah: cenderung 

dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara suami dan istri 

itu kasih sayang (Al Quran, surah XXX:21) (Al Ruum: 21). 

Di antara suami istri itu terjadi perjanjian yang suci yaitu Miitsaaqan 

ghaliizhaan, perjanjian yang suci dan kokoh, membentuk keluarga yang 

bahagia kekal dan abadi (Al Quran, surah IV: 21). (Al Nisaa’: 21) 

Suami istri sebagai suatu keluarga merupakan dasar pembentukan 

kelompok dalam masyarakat, akhirnya membentuk bangsa dan negara. 

Oleh karena itu seyogianyalah hubungan suami istri itu harus 

langgeng, penuh kebahagiaan lahir batin, kebahagiaan lahir batin, 

kebahagiaan rohani dan jasmani baik moril, maupum spiritual, dilandasi 

dengan makruf, sakinah, mawadah dan rahma. 

Makruf artinya pergaulan suami istri atau harus saling menghormati 

saling menjaga rahasia masing-masing. Sang suami sebagai top figur, 

sebagai nahkoda, ibarat kapten kapal yang memimpin pelayaran, 

mengarungi samuder yang luas, untuk mencapai pulau maha dasyat, harus 

menenangkan gejolak jiwa, baik seluruh penumpang maupun kru. Menjaga 

pergaulan yang harmonis, baik antara suami istri, maupun hubungan dengan 

anak-anak. Sakinah adalah penjabaran lebih lanjut dari makruf, yaitu agar 

suasana kehidupan dalam rumah tangga itu terdapat keadaan yang aman dan 

tentram, gemah ripah loh jinawi tidak terjadi perselisihan paham yang 

prinsipil. 
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Q. IV: 21 : Waakhazdna minkum miitsaaqan ghaliizhan. Bahwa 

perkawinan itu     adalah suatu perjanjian yang suci (Departemen Agama 

RI, 1978: 120) 

ً  ِمنُكم َوأََخذْنَ  ٍض بَعْ  إِلَى بَْعُضُكمْ  أَْفَضى َوقَدْ  تَأُْخذُونَھُ  َوَكْیفَ  یثَاقا  ّمِ
 ً  ﴾۲۱﴿ َغِلیظا

Artinya: bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian 
kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan 
mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang 
kuat.(QS.An-Nisa 4: Ayat 21)30 

Q. IV: 19 : Dan pergauilah istri kamu itu secara baik-baik (makruf), 

kemudian apabila kamu tidak menyukainya hendaklah kamu bersabar, 

karena mungkin kamu tida menyukai sesuatu, tetapi Allah menjadikan 

kepadanya kebaikan yang banyak (Departemen Agama, RI 1978:119). 

ن َخلَقَُكم أَنْ  آیَاتِھِ  َوِمنْ   ﴾۲۰﴿ تَنتَِشُرونَ  بََشرٌ  نتُمأَ  إِذَا ثُمَّ  تَُرابٍ  ّمِ
 
Artinya:orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita 
dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena 
hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan 
kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan 
bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak 
menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak 
menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang 
banyak.(QS. Ar-Rum’ 4: Ayat 20)31 

 
Q. XXX: 21 : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah diciptakan-

Nya untukmu istri-istri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

                                                             
30 Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahanya Jakarta Al fath Surat An-Nisa Ayat 21 
31 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya Jakarta Al fath Surat An-Nisa 4 Ayat 19 
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merasa   (sakinah) kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu  

mawaddatan dan Rahma atau rasa saling mencintai santun-menyantuni32 

ینِ  َوْجَھكَ  فَأَقِمْ  ً  ِللدِّ ِ  فِْطَرةَ  َحنِیفا  لَ تَْبِدی َال  َعلَْیَھا النَّاسَ  فََطرَ  تِيالَّ  �َّ
ِ  ِلَخْلقِ  ینُ  كَ ذَلِ  �َّ  ﴾۳۰﴿ یَْعلَُمونَ  َال  النَّاِس  ثَرَ أَكْ  َولَِكنَّ  اْلقَیِّمُ  الدِّ

Artinya:dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan 
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-
tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum 30: Ayat 21)33 

Demikianlah seharusnya hubungan suami istri dalam rumah tangga 

Islam, namun dalam kenyataanya pasangan suami istri itu kadang-kadang 

lupa menerapkan petunjuk-petunjuk Allah yang hebat di antara mereka dan 

terjadilah apa yang tidak dikehendaki serta saling benci oleh Allah, yaitu 

putusnya hubungan perkawinan. 

    Berhubungan dengan uraian beberapa permsalahan tentang Hukum 

Perkawinan Islam yang sangat kompleks, sangat lengkap dan banyak segi-

seginya, hampir meliputi sebagian besar kehidupan manusia dalam hidup 

berumah tangga, seperti tersebut di atas penulis sangat ingin tahu sangat 

tertarik untuk membahas sekelumit dari permasalahan tersebut san 

mengintrodusernya dalam suatu karya ilmiah dengan judul Hukum 

Perkawinan Islam suatu analisis dari segi Undang-undang Perkawinan No. 

1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam. 

 

E. Tujuan Pernikahan 
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33 QS  Ar-Rum 30 Ayat 21 
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Kompilasi hukum islam merumuskan bahwa tujuan pernikahan adalah 

“untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan 

warahmah: yaitu rumah tangga yang tentram, penuh kasih sayang, serta 

bahagia lahir dan batin. 

Rumusan ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Ar-Ruum 

(30) Ayat 20 

ن َخلَقَُكم أَنْ  آیَاتِھِ  َوِمنْ   ﴾۲۰﴿ تَنتَِشُرونَ  بََشرٌ  نتُمأَ  إِذَا ثُمَّ  تَُرابٍ  ّمِ
Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang 
berkembang biak.(QS. Ar-Rum 30: Ayat 20)34 

 
     Tujuan pernikahan tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat 

biologis yang menghalalkan hubungan seksual antara kedua belah pihak, 

tetapi lebih luas, meliputi segala aspek kehidupan rumah tangga, baik 

lahiriyah maupun batiniyah. 

    Sesungguhnya pernikahan itu ikatan yang mulia dan penuh 

barakah. Allah SWT mensyari’atkan untuk keselamatan hambanya dan 

kemanfaatan bagi manusia, agar tercapai maksud-maksud yang baik dan 

tujuan-tujuan yang mulia. Dan yang terpenting dari tujuan pernikahan ada 

2 yaitu: 

a. Mendapatkan keturunan atau anak 

b. Menjaga diri dari yang haram 

Maksud pertama adalah: 

“Mendapatkan keturunan atau anak” 

                                                             
34 Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahanya Jakarta Al fath Surat Ar-Rum Ayat 20 
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Dianjurkan dalam pernikahan tujuan pertamanya adalah untuk 

mendapatkan keturunan yang shaleh, yang menyembah pada Allah dan 

mendoakan pada orang tuanya. Jadi inilah salah satu dari tujuan pernikahan. 

Maksud kedua adalah: 

“menjaga diri dari yang haram” 

Tidak diragukan lagi bahwa yang terpenting dari tujuan nikah adalah 

memelihara dari perbuatan zina dan semua perbuatan-perbuatan keji, serta 

tidak semata-mata memenuhi syahwt itu merupakan sebab untuk bias 

menjaga diri, akan tetapi tidaklah terwujud iffah (penjagaan) itu kecuali 

dengan tujuan dan niat. Maka tidak benar  memisahkan dua perkara  yang 

satu dengan lainya, karena manusia bila mengarahkan semua keinginannya 

untuk memenuhi keinginanya untuk memenuhi syahwatnya dengan 

menyadarkan pada pemuasan nafsu atau jima’yang berulang-ulang  dan 

tidak ada niat memelihara diri dari zina, maka dimanakah perbedaanya 

antara manusia dengan binatang? 

    Oleh karena itu, maka harus ada bagi laki-laki dan perempuan 

tujuan mulia dari perbuatan bersenang-senang yang mereka lakukan itu, 

yaitu tujuannya memenuhi syahwat dengan cara yang halal agar hajat 

mereka terpenuhi, dapat memelihara diri, dan berpaling dari haram.35 

Zakiyah Drajat dkk. Mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu: 

1. Mendapat dan melangsungkan keturunan; 

                                                             
35 https://hariswandi.wordpress.com diakses hari kamis tanggal 3/08/2017, 6.30 WIB 

https://hariswandi.wordpress.com/
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2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan 

kasih sayangnya; 

3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan 

kerusakan; 

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak 

serta kewajiban, juga Bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta 

kekayaan yang halal; serta 

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram 

atas dasar cinta dan kasih sayang.36 

 Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek 

untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi 

keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. 

Sebab keluarga salah satu di antara lembaga pendidikan informal, ibu-bapak 

yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan 

yang diterima dan dirasakanya, dapat menjadi dasar pertumbuhan 

pribadi/kepribadian sang putra-putri sendiri.37 

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara 

seorang pria dan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata 

diantaranya adalah: 

a. kesukarelaan, 

b. persetujuan kedua belah pihak 

                                                             
36 Nasution, Khoiruddin, Hukum Perkawinan I, Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2004, 
Timahi dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, (Jakarta:PT. RAJAgRAFINDOpERSADA, 2010), 7 
37 HAS. Al-Hamdani, Op.Cit., hlm.133. 
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c. kebebasan memilih darurat.38 

Rumusan tujuan perkawinan di atas dapat diperinci sebagai berikut: 

a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat 

kemanusiaan. 

b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta dan kasih. 

c. Memperoleh keturunan yang sah. 

Dari definisi perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan maka dapat disimpulkan bahwa tujuan 

perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bahwa 

perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 

dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. 

 

                                                             
38 Muhammad Dawud Ali, Hukum Islam: pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 
Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), hlm. 124. 
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F. Prinsip-prinsip Perkawinan 

Dalam ajaran islam ada beberapa prinsip-prinsip dalam perkawinan, 

yaitu: 

a. Harus ada persetujuan secara suka rela dari pihak-pihak  yang 

mengadakan perkawinan. Caranya adalah diadakan peminangan terlebih 

dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk 

melaksanakan perkawinan atau tidak. 

b. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria, sebab ada 

ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang 

harus diindahkan 

c. Perkawinan harus dilaksanakan  dengan memenuhi persyaratan-

persyaratan tertentu, baik menyangkut kedua belah pihak  maupun yang 

berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri. 

d. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga  atau 

rumah tangga tentram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya. 

e. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, 

dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami. 

Kalau kita bandingkan prinsip-prinsip dalam perkwinan menurut 

Hukum Islam dan menurut Undang-undang perkawinan, maka dapat 

dikatakan sejalan dan tidak ada perbedaan yang prinsipil atau mendasar.39 

                                                             
39 http//masroni-wardi.blogspot.com>2012 diakses hari kamis 3/08/2017, 10:47 WIB 
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Yang dimaksud dengan asas dan prinsip adalah ketentuan 

perkawinan yang menjadi dasar dan dikembangkan dalam materi batang 

tubuh dari UU ini.  

 

G. Syarat dan Rukun Perkawianan 

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau 

tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam 

rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudu dan takbiratul 

ihram untuk shalat.40 Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan 

dalam perkawinan. 

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan 

tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetpi sesuatu itu tidak termasuk dalam 

rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat” atau menurut 

Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam. Sah 

yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat”.41 

Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang 

memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. 

Adapun rukun nikah adalah: 

a. mempelai laki-laki 

b. mempelai perempuan wali 

c. dua orang saksi; 

                                                             
40 Abdul Hamid Hakim,Mabadi Awaliyah (Jakarta:Bulan Bintang, 1976).cet ke I, juz I, hlm9; 
Abd.Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta:Prenada Media, 2003), hlm. 45-46. 
41 Ibid 
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d. shigat ijab kabul.42 

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah Ijab kabul 

antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang 

dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan 

rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, 

saksi, dan ijab kabul. Syarat-syarat Suami; 

a. bukan mahram dari calon istri 

b. tidak terpaksa atas kemauan sendiri 

c. orangnya tertentu,jelas orangnya 

d. tidak sedang ihram. 

Syarat-syarat Istri; 

a. tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak 

sedang dalam iddah 

b. merdeka, atas kemauan sendiri 

c. jelas orangnya dan 

d. sedang tidak berihram. 

Syarat-syarat Wali; 

a. laki-laki 

b. baligh 

c. waras akalnya 

d. adil dan 

                                                             
42 Slamet Abidin dan H. Aminuddin, Fiqh Munakahat (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm 68; 
Abd. Rahman Ghazali, Op.Cit, hlm. 48. 
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e. tidak sedang ihram. 

Syarat-syarat saksi; 

a. laki-laki 

b. baligh 

c. waras akalnya 

d. adil 

e. dapat mendengar dan melihat 

f. bebas, tidak dipaksa 

g. tidak sedang mengaerjakan ihram dan  

h. memahami bahasa yang digunakan untuk ijab kabul. 

     Syarat-syarat shigat: shigat (bentuk akad) hendaknya dilakukan dengan 

bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukab akad, penerima 

akad, dan saksi, shigat hendaknya mempergunakan ucapan yang 

menunjukkan waktu akad dan saksi. Shigat hendaknya mempergunakan 

ucapan yang menunjukkan waktau lampau, atau salah seorang 

mempergunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang lainya 

dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.43 

     Mempelai laki-laki dapat meminta kepada wali pengantin perempuan: 

”Kawinkanlah saya dengan anak perempuan Bapak “Kemudian dijawab: 

“Saya kawinkan dia (anak perempuanya) denganmu. Permintaan dan 

jawaban itu sudah berarti perkawinan. 

                                                             
43 Ibid, hlm. 34-35. 
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     Shigat itu hendaknya terikat dengan batasan tertentu supaya akad itu 

dapat berlaku. Misalnya, dengan ucapan : “Saya nikahkan engkau dengan 

anak perempuan saya”. Kemudian pihak laki-laki menjawab: “Ya saya 

trima”.Akad ini sah dan berlaku. Akad yang bergantung kepada syarat atau 

waktu tertentu, tidak sah.44 

     Dari uraian di atas menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan yang 

tidak dapat memenuhi syarat dan rukunya menjadikan tersebut tidak sah 

menurut hukum. 

A. Kajian Mahkamah Konstitusi 

Salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah 

Mahkamah Konstitusi yang memiliki tugas serta peran khusus dalam 

tatanan negara di Indonesia, untuk lebih mengenal tentang kedudukan, 

kewajiban, serta tugas lembaga ini perlu diketahui sebelumnya tentang 

sejarah lahirnya lembaga Mahkamah Konstitusi khususnya di Indonesia, 

dan berikut penjelasanya:  

a. Sejarah Mahkamah Konstitus. 

Membicarakan Mahkamah Konstitusi di Indonesia berarti 

tidak dapat lepas jelajah historis dari konsep dan fakta mengenai 

judical review, yang sejatinya merupakan kewenangan paling utama 

lembaga MK. Empat momen dari jelajah historis yang patut 

dicermati antara lain kasus Madison vs Marbury di AS, ide Hans 

Kelsen di Australia, gagasan Mohammad Yamin dalam sidang 

                                                             
44 Ibid. 
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BPUPKI, dan perdebatan PAH I MPR pada sidang-sidang dalam 

amandeman UUD 1945.45 

       Sejarah judicial review muncul pertama kali di Amerika 

Serikat melalui putusan supreme court Amerika Serikat dalam 

perkara “Marbury vs Madison” pada tahun 1803. Meskipun 

Undang-undang Dasar Amerika Serikat tidak mencantumkan 

judicial review, Supree Court Amerika Serikat membuat putusan 

yang mengejutkan. Chief Justice John Marshall dalam kasus itu 

menjadi presiden dalam sejarah Amerika yang kemudian 

berpengaruh luas terhadap pemikiran dan praktik huku di banyak 

negara. Semenjak itulah, banyak undang-undang ederal maupun 

undang-undang negara bagian yang dinyatakan bertentangan 

dengan konstitusi oleh Supreme Court.46 

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga, pertama kali 

diperkenalkan oleh Hans Kelsen (1881-1973), pakar konstitusi dan 

guru besar Hukum Publik dan Administrasi University of Viena. 

Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan aturan konstitusional 

tentang legislasi diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk 

hukum itu konstitusional atau tidak, dan tidak memberlakukanya 

jika menurut organ ini produk badan legislatif tersebut tidak 

konstitusional. Untuk kepentingan itu, kata Kelsen, perlu dibentuk 

                                                             
45 Janedjri M. Gaffar, kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem 
Ketatanegaraan Republik Indonesia, Makalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Surakarta, 
2009 hal.2-3. Dikutip dari http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/pdf/Makalah/ 
46 Ibid, 
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organ pengadilan khusus berupa contitusional court, atau 

pengawasan konstitusional undang-undang yang dapat juga 

diberikan kepada pengadilan biasa. Pemikiran Kelsen mendorong 

Verfassungsgerichtshoft di Australia yang berdiri sendiri di luar 

Mhkamah Agung. Inilah Mahkamah Konstitusi pertama di dunia.47 

Momen yang perlu dicatat berikutnya dijumpai dalam salah 

satu rapat BPUPKI Mohammad Yamin menggagas lembaga yang 

berwenang menyelesaikan sengketa di bidang pelaksanaan 

konstitusi, lazim disebut constitutioneele geschil atau constitutional 

disputes. Gagasan Yamin berawal dari pemikiran perlunya 

diberlakukan suatu materieele toetsingrecht (uji materil) terhadap 

UU. Yamin mengusulkan perlunya Mahkamah Agung diberi 

wewenang “membanding” undang-undang. Namun usulan Yamin 

disanggah Soepomo dengan empat alasan bahwa (i) konsep dasar 

yang dianut dalam UUD yang tengah disusun bukan konsep 

pemisahan kekuatan (separation of power) melainkan konsep 

pembagian kekuasaan (distribution of power), selain itu, (ii) tugas 

hakim adalah menerapkan undang-undang, bukan menguji undang-

undang, (iii) kewenangan hakim untuk melakukan pengujian 

undang-undang bertentangan dengan konsep supremasi Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, dan (IV) sebagai negara yang baru 

merdeka belum memiliki ahli-ahli mengenai hal tersebut serta 

                                                             
47 Ibid. 
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pengalaman mengenai judicial review. Akhirnya, ide itu urung 

diadopsi dalam UUD 1945. 

Gagasan Yamin itu muncul kembali pada proses amandemaen 

UUD 1945. Gagasan membentuk Mahkamah Konstitusi 

mengemukan pada sidang kedua panitia Ad Hoc I badan Pekerja 

MPR RI (PAH I BP MPR), pada Maret-April tahun 2000. Mulanya, 

MK akan ditempatkan dalam lingkungan MA, dengan kewenangan 

melakukan uji materil atas undang-undang, memberikan putusan 

atas pertentangan atas undang-undang serta kewenangan lain yang 

diberikan undang-undang. Usulan lainya, MK diberikan 

kewenangan memberikan putusan atas persengketaan kewenangan 

antarlembaga negara, antar pemerintah daerah. Dan setelah 

melewati perdebatan panjang, pembahasan mendalam, serta dengan 

mengkaji lembaga pengujian konstitusional undang-undang di 

berbagai negara, serta mendengarkan masukan berbagai pihak, 

terutama para pakar hukum tatanegara, rumusan mengenai 

pembentukan Mahkamah Konstitusi diakomodir dalam perubahan 

ketiga UUD 1945. Hasil Perubahan Ketiga UUD 1945 itu 

merumuskan ketentuan mengenai lembaga yang diberi nama 

Mahkamah Konstitusi dalam pasal 24 ayat (2) dan pasal 24C UUD 

1945. Akhirnya sejarah MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia 

dimulai, tepatnya setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 
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dalam pasal 24 ayat (2), pasal 24C dan pasal 7B pada 9 November 

2001.48 

Setelah disahkanya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam 

rangka menunggu pembenrukan MK, MPR menetapkan Mahkamah 

Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara 

sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 

hasil Perubahan Keempat. DPR dan Pemerintah kemudian membuat 

Rancangan Undang-undang mengenai Mahkamah Konstitusi. 

Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah 

menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh 

Presiden pada hari itu (Lembaga Negara Nomor 98 dan Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 

15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 

147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang 

dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim 

konstitui di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran 

perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke 

MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai 

beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan 

kehakiman menurut konstitusi 1945.49 

                                                             
48 Ibid. 
49 http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1 diakses tanggal 4 
Agustus 2017, 7:24 WIB. 

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1
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b. Kedudukan, Kewenangan, dan kewajiban Mahkamah Konstitusi. 

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga kekuasaan kehakiman 

selain Mahkamah Agung yang khusus menangani peradilan 

ketatanegaraan atau peradilan polotik50 yang merupakan salah satu 

lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang 

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 

hukum dan keadilan.51 

Sejak 2001 secara resmi Amandemen Ketiga menerima 

masuknya MK di dalam UUD 1945. Akan tetapi, MK ini menurut 

Pasal 7B dan pasal 24C kewenanganya bukan hanya menguji UU 

terhadap UUD melainkan meliputi:52 

1. Kewenangan 

a. Pengujian UU terhadap UUD 

b. Mengadili sengketa kewenangan antar lembaga negara yang 

kewenanganya diberikan diberikan oleh UUD 

c. Memutuskan perubahan parpol 

d. Memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilu 

e. Sejak keluarnya UU No. 12 Tahun 2008 MK diberi 

kewenangan baru, yaitu memeriksa dan memutus 

perselisihan hasil pemilu kepala daerah. 

                                                             
50 Moh. Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, (Jakarta :Rajawali Pers, 2009), 
hal. 273. 
51 http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3, diakses tanggal 4 
Agustus 2017, 7;27 WIB. 
52 Moh. Mahfud MD, Op. Cit., hal. 262 

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3
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2. Keawajiban 

Mahkamah wajib memberikan putusan atas pendapat DPR 

bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden diduga: 

1. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa: 

a. Penghianatan terhadap negara 

b. Korupsi 

c. Penyuapan 

d. Tindak pidana lainya; 

2. Atau perbuatan tercela, dan atau 

3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil 

Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 

c. Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi 

Fungsi dan peran utama MK adalah menjaga konstitusi guna 

tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. Demikian halnya yang 

melandasi negara-negara yang mengamokodir pembentukan MK 

dalam sistem ketatanegaraanya. Dalam rangka menjaga konstitusi, 

fungsi pengujian undang-undang itu tidak dapat lagi dihindari 

penerapanya dalam ketatanegaraan Indonesia sebab UUD 1945 

menegaskan bahwa anutan sistem bukan lagi supremasi parlemen 

melainkan supremasi konstitusi. Bahkan ini juga terjadi di negara-

negara lain yang sebelumnya menganut sistem suremasi parlemen 



 
 

45 
 

dan kemudian berubah menjadi negara demokrasi. MK dibentuk 

dengan fungsi untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum 

yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstitusional 

warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal 

konstitusinalitasnya. 

Untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan 

atau tidak dengan konstitusi, mekanisme yang disepakati adalah 

judical review yang menjadi kewenangan MK. Jika suatu undang-

undang atau salah satu bagian daripadanya dinyatakan terbukti tidak 

selaras dengan konstitusi, maka produk hukum harus mengacu dan 

tak boleh bertentangan dengan konstitusi. Melalui kewenangan 

judicial review ini, MK menjalankan fungsinya mengawal agar tidak 

lagi terdapat ketentuan hukun yang keluar dari koridor konstitusi. 

Fungsi lanjutan selain judicial review, yaitu (1) memutus 

sengketa antar lembaga negara, (2) memutus pembubaran partai 

politik, dan (3) memutus sengketa hasil pemilu. Fungsi lanjutan 

semacam itu memungkinkan tersedianya mekanisme untuk 

memutuskan berbagaibpersengketaan (antar lembaga negara) yang 

tidak dapat diselesaikan melalui proses peradilan biasa, seperti 

sengketa hasil pemilu, dan tuntutan pembubaran suatu partai politik. 

Perkara-perkara semacam itu erat dengan hak dan kebebasan para 

warga dalam dinamika sistem politik demokratis yang dijamin oleh 

UUD. Karena itu, fungsi-fungsi penyelesaian atas hasil pemilihan 
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umum dan pembubaran partai politik dikaitkan dengan kewenangan 

MK. 

Fungsi dan peran MK di Indonesia telah dilembagakan dalam 

pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa MK 

mempunyai empat kewenangan konstitusional (constutusionally 

entrusted powers) dan suatu kewajiban konstitusional (constutional 

obligation). Ketentuan itu dipertegas dalam pasal 10 ayat (1) huruf 

a sampai dengan d Undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi Empat kewenangan MK adalah:53 

1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945. 

2. Memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan Oleh UUD 1945 

3. Memutus pembubaran partai politik 

4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu 

Sementara berdasarkan pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) 

dalam pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan dalam pasal 

10 ayat (2) UU nomor 24 tahun 2003, Kewajiban MK adalah 

memberi keputusan atau pendapat DPR bahwa Presiden dan atau 

Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau 

perbuatan tercela, atau tidak memenuho syarat sebagai Presiden dan 

atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.54 

                                                             
53 Undang-undang Republik Indonesi no.24 th. 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Op.Cit., hal. 
04. 
54 Janedjri M. Gaffar, Op.Cit., hal. 11-13 
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H. Kedudukan Anak hasil Zina dan Perlakuan terhadapnya 

a. Kedudukan Anak 

      Keberadaan anak dalam suatu keluarga merupakan sesuatu yang 

sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. 

Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, 

dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. 

Ia dianggap sebagai modal untuk  meningkatkan peringkat hidup 

sehingga dapat mengontrol status social orang tua. 

         Menurut Undang-undang Perkawinan, pasal 42 menyebutkan 

bahwa: 

    “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai 
akibat perkawinan yang sah.” Artinya anak sah adalah anak yang 
dilahirkan dalam perkawinan yang sah sebagai akibat perkawinan yang 
sah atau tidak. Hal ini juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam 
Pasal 99 bahwa Anak yang sah adalah : a. Anak yang dilahirkan dalam 
atau akibat perkawinan yang sah; b. Hasil perbuatan suami istri yang sah 
diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Pada  point b pasal 99 
tersebut juga menyatakan bahwa anak hasil inseminasi termasuk anak 
sah. 
 
      Pembuktian  asal-usul anak dapat dibuktikan dengan akte nikah, 

sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang perkawinan pasal 55 

yang berbunyi (1) Asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akte 

kelahiran yang autentik, yang dikeleluarkan oleh Pejabat yang 

berwenang. (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak 

ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan  tentang sal-usul 

seorang anak telah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-
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bukti yang memenuhi syarat. (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan 

tersebutayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada 

dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte 

kelahiran bagi anak yang bersangkutan. 

     Menurut Undang-undang RI tentang Perlindungan Anak tahun 2002, 

anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak dalam 

kandungan. Perlindungan anak adalah semua kegiatan yang menjamin 

dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib 

di jamin, dilindungi, di penuhi oleh orang tua keluarga, masyarakat, 

pemerintah dan negara.55  Demikian halnya dengan syariat Islampun 

sangat serius dalam memberikan perlindungan kepada anak. Hal ini 

dibuktikan dengan pemberian hak-hak yang begitu banyak demi 

menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak hinggamenjadi 

manusia yang sempurna, baik jasmani maupun rohani.56 

       Undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam hanya 

membedakan anak menjadi dua yaitu anak sah dan anak yang dilahirkan 

                                                             
55 Taufik Suryadi, “MenguakTakbir Kekerasan Anak”, 
http=/www.waspada.co.id/opini/artikel.php?article id=55120.html.  Diakses pada 11-08-2017 jam 
10:37 WIB 
56 Pertumbuhan ialah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi fisik 
yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam passage (peredaran waktu tertentu). 
(Kartini Kartono, Psikologi Anak (Bandung:Mandar Maju, 1995,Cet V, 18) Sedangkan 
perkembangan adaah perubahan psiko fisik sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi 
psikis dan fisik pada anak, ditunjang oleh faktor lingkungan dan proses belajar dalam passage waktu 
tertentumenuju kedewasaan (Ibid,21). 
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di luar perkawinan. Pengertian anak sah dalam undang-undang 

perkawinan dan kompilasi hukum Islam yaitu bahwa anak sah adalah 

anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. sedangkan 

anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Anak 

yang dilahirkan dari sebuah perkawinan mempunyai hak-hak sebagai 

berikut: 

1. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan 

2. Hak anak kesucian keturunan 

3. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik 

4. Hak anak dalam menerima susuan 

5. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan 

6. Hak anak dalam kepemilikan harta bendaatau hak warisan demi 

kelangsungan hidup 

7. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran 

      Kedudukan anak dalam Undang-undang Perkawinan diatur dan 

dijelaskan  pada pasal 42,43. Dalam Pasal 42 dijelaskan bahwa “Anak 

yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat  

perkawinan yang sah”. sementara Pasal 43 berbunyi (1) Anak yang 

dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata 

dengan ibunya dan keluarga ibunya. (2) Kedudukan anak tersebut ayat 

(1) diatas selanjutnya akan diatur dalam  peraturan pemerintah.” 

      Kedudukan anak dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 

99 dan pasal 100. Pasal 99 menyebutkan  Anak sah adalah (1) Anak 
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yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. (2) Hasil 

pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri 

tersebut. sedangkan Pasal 100 “Anak yang lahir di luar perkawinan 

hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga 

ibunya”. Sedangkan dalam Pasal 250 KUH Perdata menyatakan, bahwa 

tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, 

memperoleh si suami sebagai bapaknya 

b. Anak Zina 

        Menurut Hassanain Muhammad Makluf  anak zina adalah anak 

yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah.57  Anak yang lahir 

karena zina adalah anak yang dilahirkan seorang perempuan atau 

dibenihkan seorang laki-laki, sedangkan perempuan atau laki-laki itu 

ada dalam perkawinan dengan orang lain, sedang anak yang lahir dalam 

sumbang adalah  anak yang lahir dari seorang ibu, yang dilarang kawin 

menurut Undang-undang dengan orang laki-laki yang membenihkan 

anaknya itu.58 

        Kendati tidak ada definisidari istilah anak zina secara tegas dalam 

KUH Perdata, Oleh J. Satrio anak zina dirumuskan sebagai anak-anak 

yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan 

seorang perempuan dimana salah satu atau kedua-duanya terikat 

perkawinan dengan orang lain. Menurut Tan Hong Kei “Anak zina 

                                                             
57 Chuzaimah T. Yanggo, Problematika Hukum Islam Kontemporer (Jakarta: Pustaka Firdaus, 
2008), 129. 
58 Ali Afandi, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 146. 
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adalah anak yang dilahirkan atau dibenihkan dari hubungan seorang pria 

dan seorang wanita yang keduanya atau salah satunya terikat pernikahan 

dengan orang lain.”59 

     Yang dimaksud disini adalah anak luar nikah sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 280 KUH Perdata. Anak di luar nikah 

didefinisikan oleh J. Satrio sebagai anak yang dilahirkan darihasil 

hubungan antara seorang laki-laki dan seorang yang kedua-duanya yang 

tidak terikat perkawinan  dengan orang lain dan tidak ada larangan 

saling menikahi.60 

      Anak luar nikah tidak sama dengan anak zina maupun anak 

sumbang. Sekalipun anak zina dan anak sumbang merupakan anak luar 

nikah dalam arti bukan anak sah, tetapi kalau dibandingkan dengan 

Pasal 280 dan Pasal 283 KUH Perdata dapat diketahui bahwa antara 

anak di luar nikah  dan anak zina serta anak sumbang adalah berbeda. 

KUH Perdata menganut prinsip bahwa hubungan suami istri yang 

dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama tidak terikat 

perkawinan dengan orang lain adalah tidak dianggap sebagai zina, dan 

karenanya anak di luar nikah yang lahir dari hubungan ini dapat diakui.61 

                                                             
59 Tan Hong Kei, Studi Notariat beberapa Mata Kuliah dan Serba-serbi Praktek Notaris 
(Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. Ke-01, 2007), 122. 
60 J. Satrio, Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang, Edisi Revisi, Cet. 
Ke-2 (Bandung: PT. Citra Adiyta Bakti, 2005), 104. 
61 Muhammadiyah Amin, “Kedudukan Anak di luar nikah (Sebuah Analisis Perbandingan Menurut 
KUH Perdata, Hukum Islam , dan KHI)”, dalam: Pendalaman Hukum Perorangan dan Keluarga 
Islam (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), 1. 
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       Anak luar kawin yang diakui secara sah adalah salah satu ahli waris 

menurut undang-undang yang diatur dalam KUH Perdata berdasarkan 

Pasal 280 jo Pasal 863 KUH Perdata. Anak luar kawin yang berhak 

mewaris tersebut merupakan anak luar kawin dalam arti sempit, 

mengingat doktrin mengelompokkan anak tidak sah dalam 3 (tiga) 

kelompok, yaitu anak luar kawin, anak zina dan anak sumbang. Sesuai 

dengan penyebutan yang diberikan oleh pembuat undang-undang dalam 

Pasal 272 jo 283 KUH Perdata (tentang anak zina dan sumbang). Anak 

luar kawin yang berhak mewaris adalah yang sesuaidengan 

pengaturanya dalam Pasal 280 KUH Perdata.62 

      Demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 283, dihubungkan 

dengan Pasal 273 KUH Perdata, bahwa anak zina berbeda dengan anak 

sumbang dalam akibat hukumnya. Terhadap anak sumbang, undang-

undang dalam keadaan tertentu memberikan perkecualian, dalam arti, 

kepada mereka yang dengan dispensasi diberikan kesempatan untuk 

saling menikahi (Pasal 30 ayat (2) KUH Perdata) dapat mengakui dan 

mengesahkan anak sumbang mereka menjadi anak sah (Pasl 273 KUH 

Perdata). Perkecualian seperti ini tidak diberikan untuk anak zina.63 

      Perbedaan antara anak luar kawin  dan anak zina terletak pada saat 

pembuahan badan yang menimbulkan kehamilan, yaitu apakah pada 

saat itu salah satu atau kedua-duanya (maksudnya laki-laki dan 

                                                             
62 http://www.jimlyschool.com/read/analisis/256/putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-status-
anak-luar-kawin/. Di akses pada tanggal 14 Agustus 2017. Pukul 9:39 WIB. 
63 Ibid 

http://www.jimlyschool.com/read/analisis/256/putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-status-anak-luar-kawin/
http://www.jimlyschool.com/read/analisis/256/putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-status-anak-luar-kawin/
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perempuan yang mengadakan hubungan badan di luar nikah) ada dalam 

ikatan perkawinan dengan orang lain atau tidak, sedangkan mengenai 

kapan anak itu lahir tidak relevan. Anak zina adalah anak-anak yang 

dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang 

perempuan di mana salah satu atau kedua-duanya, terikat perkawinan 

dengan orang lain. 

     Dengan demikian anak luar kawin dalam arti sempit adalah anak 

yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang 

perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang 

lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi, anak-anak yang 

demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya (Pasal 280 KIH 

Perdata). 

     Melihat prinsip seperti tersebut di atas, penulis bisa menyimpulkan, 

bahwa hubungan hukum antara orang tua dan anaknya yang sah 

didasarkan atas adanya hubungan darah antara keduanya, akan tetapi 

kalau kita hubungkan  dengan anak luar kawin, hubungan hukum  antara 

anak luar kawin dan ayah yang mengakuinya, didasarkan atas hubungan 

darah melalui suatu pengakuan dengan demikian, hubungan darah 

dalam hal ini adalah hubungan darah dalam arti yuridis, bukan dalam 

arti biologis. Kedudukan anak luar kawin  di dalam hukum  secara 

realitas adalah lebih rendah dibanding dengan anak sah, dengan 

pengertian bagian waris yang diterima oleh anak luar kawin lebih kecil 

dibandingkan dengan anak sah. selain hal tersebut, anak sah berada 
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dibawah kekuasaan orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 299 KUH 

Perdata, sedangkan anak luar kawin yang telah diakui secara sah 

dibawah perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal  306 KUH 

Perdata.64 

c. Status Anak Luar Kawin 

        Pembahasan mengenai status anak luar kawin erat kaitanya dengan 

pembahasan tentang pertalian nasab anak. Sebagaiana,Fitrian Noor Hata 

dalam penelitianya membahas hak hasil perkawinan wanita hamil 

menurut hukum  Islam dan hukum positif  di Indonesia dan status 

hukumnya. Menurutnya, ada batasan enam bulan dari pernikahan, jika 

ibu melahirkan minimal enam bulan maka anak dinasabkan kepada 

bapaknya. Akan tetapi,  jika kelahiran kurang dari enam bulan, maka 

anak akan dinasabkan kepada ibunya saja. Secara hukum Islam, Firtian 

kurang memberikan porsi yang maksimal untuk meneliti kasus ini dari 

prespektif ushul fiqh. Yang pada dasarnya, analisis yuridis Islam ini 

sangat eksploratif dan akomodatif atas permasalahan yang baru muncul. 

Dalam penutupnya dia berpendapat secara normatif dari beberapa dalil 

nash.65 

       “Hak anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil menurut 
hukum Islam apabila anak tersebut dilahirkan lebih dari enam bula 
masa kehamilan dari perkawinan sah ibunya atau dimungkinkan 
adanya hubungan badan, maka anak tersebut adalah anak sah sehingga 
memiliki hak terhadap kedua orang tuanya, yaitu hak radla’, hak 

                                                             
64 http:www.jimlyschool.com/read/analisis/256/putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-status-
anak-luar-kawin/. Diakses pada tanggal 14 Agustus 2017. Pukul 9:39 WIB. 
65 Fitrian Noor Hatta, Status Hukum Dan Hak Anak Hasil Dari Perkawinan Wanita Hamil (Studi 
Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia), Journal Pengadialan Agama 
Banjarmasin, 2007 
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hadlanah, hak walayah (perwalian), hak nasab, hak waris dan hak 
nafkah. Dan apabila anak tersebut dilahirkan kurang dari enam bulan 
masa kehamilan dari perkawinan sah ibunyaatau dimungkinkan adanya 
hubungan badan maka anak tersebut dalam hukum Islam adalah anak 
tidak sah sehingga anak hanya berhak terhadap ibunya. 
 
      Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni dalam 

teisnya, membahas kedudukan anak luar kawin dan penyelesaianya di 

Kecamatan Boyolali-Kabupaten Boyolali. Dalam tesis ini Sri Wahyuni 

menjelaskan dengan prespektif yuridis empiris:66 

       “...Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan pendekatanYuridis empiris. Pendekatan yuridis 
digunakan untuk menganalisis berbagai peraturannya Hukum yang 
mempunyai korelasi dengan anak luar kawin di Desa Winong 
Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali. Sedangkan pendekatan 
empiris yaitu upaya kritis untuk Menjawab permasalahan dengan 
mengkajinya tidak semata-mayta dari sisi norma hukum yang mengatur 
mengenai hukum waris adat akan tetapi juga perilaku dari masyarakat 
adatakan tetapi juga perilaku dari masyarakat adat di Desa Winong 
Kecamatan BoyolaliKabupaten Boyolali. 
 
      Selain pendekatan empiris, prespektif sosial juga mendapatkan porsi 

yang maksimal. Akan tetapi, faktor landasan kultur legislasi hukum di 

kecamatan Boyolali tidak bisa digenalisir untuk skup nasional. 

Demikian juga pembahasan dari prespektif  hukum Islam belum 

mendapatkan tempat memadai dalam tesis ini. 

     Wahyuni juga menyimpulkan bahwa anak luar nikah dapat 

mendapatkan hak sebagaimana anak sah, walaupun tidak sama persis 

sebagaimana anak sah, jika anak luar nikah bersikap baik kepada 

biologisnya. Sebagaimana yang beliau tulis:67 

                                                             
66 Sri Wahyuni, Anak Luar Kawin Menurut Hukum Waris Adat Di Kecamatan Boyolali Kabupaten 
Boyolali, Tesis Undip, Semarang, (tidak diterbitkan), Kedudukan 2006 
67 Ibid. 



 
 

56 
 

        “orang tua tidak mempunyai anak sah tetapi mempunyai anak luar 
kawin, maka anak Luar kawin yang berkelakuan baik terhadap keluarga 
bapak biologisnya akan mendapat Warisan dari keluarga bapak 
biologisnya. Jika ayah biologisnya mempunyai anak sah dan anak luar 
kawin, maka dalam pewarisan anak sah akan mendapat lebih banyak 
dari anak luar kawin, dikarenakan anak luar kawin itu dapat mewaris 
dari ayah biologis tidak sebanyak anak sah yang sah.” 
      Menurut H.A.Mukhsin Asyrof dalam makalahnya,68 menjelaskan 

sumber pembentukan hukum Islam yang berkaitan dengan status nasab 

anak. Asyrof memasukkan anak zina kedalam istilhaq atau al-iqrar bi al-

nasab dengan mempertimbangkan pertalian darah. Jika anak telah 

diresmikan pengadilan sebagai anak dari  seseorang, maka dia 

mempunyai hak yang sama dengan anaknya yang sah. akan tetapi, 

pembahasan dengan prespektif ushul kurang mendapatkan bahasa yang 

memadai. Serta beliau belum mendapatkan DNA sebagau ta’bil hukmi, 

tapi lebih pada aspek sosial. Sebagaimana yang dia jelaskan:69 

       “Sebagaimana  telah dijelaskan, seorang anak mustalhaq, yang 
telah resmi disahkan sebagai Anak dari seorang maka kedudukanya 
sama seperti anak sah lainya, dan dinasabkan kepada ayah yang 
mengakuinya. Artinya pengakuan atau pengesahan anak tersebut 
mempunyai akibat hukum keperdataan yang nyata, baik di bidang 
hukum kewarisan maupun perkawinan. Hanya saja yang perlu juga 
dicatat disini, adalah pengakuan anak dari anak temuan yang tidak 
diketahui nasabnya, oleh orang yang menemukanya atau oleh orang 
yang jelas-jelas tidak ada hubungan darah dengan anak temuan 
tersebut, adalah merupakan pengakuan anak yang terbatas, sebagai 
hukum yang khusus, yang diberlakukanlebih banyak atas pertimbangan 
pada kemashlatan si anak temuan. Artinya meskipun nasabnya 
dinisbahkan pada orang yang mengakuinya, tetapi tidak mempunyai 
akibat hukumkeperdataan baik di bidang hukum perkawinan maupun 
hukum kewarisan. Yakni tidak dapat menjadi ahli waris, tidak juga 
menjadi mawani’un nikah.” 

                                                             
 
68 H.A.Mukhsin Asyrof, Makalah perbandingan terhadap makalah Prof. Dr.H.Ahmad Sukardja, 
S.H.M.A. berjudul “Menguak Permasalahan Anak Istilhaq dalam Hukum Islam”, yang 
dipresentasikan dalam Rakenas Akbar Mahkamah Agung R.I bulan Agustus 2008 
69 Ibid. 
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      Kemudian, Abdullah Wasian dalam tesisnya yang membahas 

tentang perkawinan siri (tidak dicatatkan) menurut hukum Islam dan 

Undang-undang Perkawinan dan akibat hukumnya terhadap kedudukan 

istri, anak dan harta kekayaan, menyinggung status anak luar nikah 

dengan prespektif yuridis Islam danhukum positif, menjelaskan status 

anak luar nikah dengan istilhaq. Jika pengadilan resmi mengesahkan, 

maka anak itu mempunyai hak yang sama dengan anak yang sah. Tetapi 

Wasiat belum menawarkan tinjauan ushul fiqih dalam menyikapi kasus 

tersebut, sebagaimana yang dia jelaskan dalam salah satu 

kesimpulanya:70 

“Sebagaimana telah dijelaskan, seorang anak ,ustalhaq yang 
telah resmi disahkan sebagai anak dari seseorang maka kedudukanya 
sama seperti anak sah lainya, dan dinasabkan kepada ayah yang 
mengakuinya. Artinya pengakuan atau pengesahan anak tersebut  
mempunyai akibat hukum keperdataan yang nyata, baik di bidang 
hukum kewarisan  maupun perkawinan. Hanya saja yang perlu dicatat 
disini, adalah pengakuan anak dari anak temuan yang tidak diketahui 
nasabnya, oleh orang yang menemukanya atau oleh orang yang jelas-
jelas tidak ada hubungan darah dengan anak temuan tersebut, adalah 
merupakan penga kuan anak yang terbatas, sebagai hukum yang 
khusus, yang diberlakukan lebih banyak atas pertimbangan pada 
kemaslahatan si anak temuan. Artinya meskipun nasabnya dinisbahkan 
pada orang yang mengkuinya, tetapi tidak mempunyai akibat hukum 
keperdataan baik di bidang hukum perkawinan maupun hukum 
kewarisan. Yakni tidak dapat menjadi ahli waris, tidak juga menjadi 
mawani’un nikah.” 

 
Berbeda dengan Jumni Nelli, dalam jurnalnya membahas status 

anak luar nikah dengan prespektif hukum Islam dan hukum perkawinan 

                                                             
70 Abdullah Wasian, Akibat Hukum Kawin Siri (tidak dicatat) Terhadap Istri, Anak dan Harta 
Kekayaan (Tinjauan Islam dan Undang-undang Perkawinan), Tesis (tidak diteritkan), UNDIP 
Semarang 2010. 
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nasional. Menjelaskan status anak luar nikah tidak mendapatkan payung 

hukum secara legal formal. Dan juga, dalam hukum Islam disamakan 

dengan anak zina ataupun li’an. Sebagaimana yang ia tulis:71 

“Status anak di luar nikah yakni anak yang dibuahi dan 
dilahirkan di luar perkawinan yang Sah, menurut hukum Islam 
disamakan dengan anak zina dengan anak li’an. Konsekwensinya 
adalah tidak ada hubungan nasab anak dengan bapak biologisnya, 
tidak ada hak dan kewajiban antara anak dan bapak biologisnya, baik 
dalam bentuk nafkah, waris dan lain sebagainya. Bila kebetulan anak 
itu adalah perempuan, maka bapak biologisnya tidak dapat untuk 
menjadi wali, sehingga yang dapat menjadi wali anak luar nikah hanya 
khadi. Dalam hukum perkawinan di Indonesia pengaturan tentang 
nasab anak di luar nikah, hanya secaraimplisit dipahami bahwa anak 
di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan  
keluarga ibunya, ini berarti anak tersebut tidak mendapatkan hak dan 
kewajiban dari bapak biologisnya.” 

 
M. Nurul Irfan, yang membahas tentang  “Nasab dan Status 

Anak dalam Hukum Islam”, tulisan ini sebagai tanggapan atas polemik 

yang terjadi antara MK dan MUI akibat keluarnya Surat Keputusan MK 

Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang kemudian disusul keluarnya fatwa 

MUI No, 11 Tahun 2012.dakam bukunya Irfan secara tegas menolak 

hubungan nasab antara anak dan bapak biologisnya yang dibuktikan 

hanya melalui tes DNA dan atau alat bukti lain yang dapat diterima 

hukum, jika tidak terjadi pernikahan yang sah, nikah fasid, dan nikah 

syubhat,72 

“Adapun nasab anak kepada bapak kandungnya bisa ditetapkan 
melalui tiga faktor, melalui pernikahan yang sah, pernikahan fasid, dan 
melalui hubungan badan secara syubhat. Ketiga hal tersebut telah 
disepakati sebagai faktor-faktor pembentuk nasab anak kepada ayah 
kandungnya. Sebab ketiga-tiganya bisa dianggap bebas dari 

                                                             
71 Jumni Nelli, Nasab Anak Luar Nikah Prespektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional, 
Jurnal dalam bentuk PDF, UIN Suka, 2010. 
72 M. Nurul Irfan, Nasab&Status Anak dalam Hukum Islam, (Jakarta: Amzah2012), cet. 1, hal. 261. 
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unsurunsur perzinahan yang mengakibatkan dijatuhkan sanksi hudud 
terhadap pelakunya,baik berupa hukuman  rajam maupun dera seratus 
kali ayau pengasingan”. 

 
Dari uraian diatas, pendapat Irfan memang belum memberikan 

porsi kajian ushul fiqh secara proposional hanya sebatas repetitif dari 

pemikiran ulama-ulama klasik yang masi menggunakan paradigma 

akademik klasik pada masanya. Akan trtapi Irfan juga memberikan 

solusi dari permasalahan anak luar nikah dengan menawarkan konsep 

ya ta’dzir dan wasiat wajibah yang diwajibkan oleh Negara kepada ayah 

biologis anak yang dilahirkan di luar pernikahan (anak zina).73  

“...Pemerintah nerwenang menjatuhkan hubungan ta’dzir lelaki pezina 

yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkanya untuk 

mencukupi kebutuhan anak tersebut dan untuk memberikan harta 

setelah ia meninggal dunia melalui wasiat wajibah.Inilah sebuah 

temuan hukum yang arif, bijak, dan akomodatif, yang penulis temukan 

dan Keyakinan penulis menunjukkan bahwa inilah antara lain imbas 

dan pengaruh positif Putusan MK bagi perkembangan pemikiran hukum 

Islam di Indonesia”. 

Dari pembacaan yang dilakukan terhadap beberapa kajian di 

atas, penulis mendapatkan masi adanya ruang kosong dalam penelitian 

yang telah dilakukan oleh Yasin, jika Yasin menitik beratkan dalam 

masalah kerangka metodologi istihkam, maka penulis merasa perlu 

untuk memberukan penegasan tentang alasan  siapakah yang lebih 

                                                             
73 Ibid, hal. 264 
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relevan dan mendekati maksud dan tujuan dari substansi yang 

terkandung dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-

VIII/2010 tersebut. 

     Ketidak jelasan status anak zina selama ini sering menjadi bahasan 

hangat, baik dari prespektif sosial maupun yuridis. Kesamaran ini 

adanya perbedaan pandangan tentang frase kalimat tentang putusan MK 

yaitu anak lahir di luar perkawinan” dan status anak zina itu sendiri. 

Untuk itu, baik agama atau masyarakat, baik secara yuridis ataupun 

norma telah mengatur itu semua, karena tatanan masyarakat terkecil 

dalam sebuah negara adakah keluarga. 

     Sangat penting arti keluarga dalam tatanan bernegara kita, karena 

dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina 

sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam 

rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis yaitu yang 

disebut dengan suami istri, mereka saling berhubungan agar mendapat 

keturunan sebagai penerus generasi. Individu individu yang berada 

dalam rumah tangga itulah yang disebut keluarga. Keluarga yang 

merupakan unit rekecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan 

dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan 

bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT. 

     Dalam keluarga keberadaan anak merupakan suatu yang sangat 

penting dan berarti, karena anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi 

setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai 
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investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi 

sandaran di kala usia lanjut, dan anak mewarisi tanda-tanda kesamaan 

dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi, 

maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang 

tuanya. 

     Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia maka 

Allah SWT mengisyaratkan adanya perkawinan. Pengisyaratan 

perkawinan memiliki tujuan diantaranya adalah untuk berketurunan 

yang baik, memelihara nasab, menghindari dari penyakit, dan 

menciptakan keluarga sakinah. Oleh karena itu, agama melarang 

perzinaan. Hukum Islam memberi sanksi yang berat terhadap perbuatan 

zina, karena zina dapat mengakibatkan ketidak jelasan keturunan. 

Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam realita kehidupan banyak 

sekali terjadi perzinaan, yang akhirnya melahirkan anak di luar 

perkawinan sebagai akibat dari perbuatan zina tersebut, yang pada 

akhirnya melahirkan banyak persoalan diantaranya adalah; hubungan 

nasab antara anak dengan bapak biologisnya, warisan, dan lain 

sebagainya dari prespektif  hukum. 

     Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 hijriyah 

bertepapatan dengan tanggal 26 juli 1975 di Jakarta sebagai hasil 

Musyawarah Nasional I Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung 

pada tanggal 12-18 Rajab 1395/21-27 Juli 1975 M di Balai Sidang 

Jakarta. Musyawarah ini diselenggarakan oleh sebuah panitia yang 



 
 

62 
 

diangkat oleh Menteri Agama dengan Surat Keputusan Nomor 28 

Tanggal 1 Juli 1975, yang diketuai oleh Letjen. Purn. H. Soedirm dan 

Tim Penasehat yang terdiri dari Prof. Dr. Hamka, K.H. Abdullah Syafe’i 

dan K.H.M. Syukri Ghazali.74 

    Tanda berdirinya Majlis Ulama Indonesia dalam bentuk piagam 

berdirinya Majlis Ulama Indonesia yang ditandatangani oleh 53 orang 

yang terdiri dari 26 orang Ketua-ketua Majlis Ulama Indonesia Daerah 

Tingkat I seluruh Indonesia, 10 orang nama Organisasi Islam Tingkat  

Pusat yaitu NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, PERTI, Al-

Washliyah, Mathla’ul Anwar, GUPPI, PTDI, Dewan masjid Indonesia 

dan Al-Ittihadiyah; 4 orang nama dari Dinas Rohaniah Islam AD, AU, 

AL dan POLRI, serta 13 orang nama undangan perorangan. 

      Majlis Ulama Indonesia hadir ke pentas sejarah ketika bangsa 

Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali. Setelah selama 

tiga puluh tahun sejak kemerdekaan energi bangsa terserap dalam 

perjuangan politik baik didalam maupun diluar negeri maupun didalam 

forum internasional, sehingga kurang mempunyai kesempatan untuk  

membangun menjadi bangsa yang maju dan berakhlak mulia.75 

     Majlis Ulama Indonesia adalah wadah atau majlis yang menghimpun 

para ulama, zuama dan cendikiawan muslim Indonesia untuk 

menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dan 

                                                             
74 http://mui.or.id/categori/tentang-mui/profil-mui. diakses pada 15 Agustus 2017 Pukul 9:14 WIB. 
75 Majlis Ulama Indonesia Ijma’ Ulama Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia 
2005, 110. 
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mewujudkan cita-cita bersama. Majlis Ulama Indonesia berdiri tanggal 

7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 juli 1975 di Jakarta, 

sebagai hasil penemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan 

zu’ama yang datang dari sebagai penjuru tanah air. Antara lain meliputi 

26 orang ulama yang mewakili 26 provinsi di Indonesia pada masa itu, 

10 orang ulama yang merupakan unsur dari organisasi Islam tingkat 

pusat. Yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Peti, Al-Washliyah, 

Mathla’ul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al-ittihadiyah, 4 orang 

ulama dari dinas Rohani Islam, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan 

Udara, TNI Angkatan laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendikiawan 

yang merupakan tokoh perorangan. 

      Dari musyawarah tersebut, dihasilkan sebuah kesepakatan untuk 

membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zu’ama dan 

cendikiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah piagam berdirinya 

MUI yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang 

kemudian disebut Musyawarah nasional I. momentum  berdirinya MUI 

bertepatan ketika Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan 

kembali, setelah 30 tahun merdeka, dimana energi bangsa telah banyak 

terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap 

masalah kesejahteraan rohani umat.76 

                                                             
76 http://mui.or.id/category/tentang-mui/profil-mui. diakses pada 15 Agustus 2017 Pukul 9:14 
WIB. 
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       MUI menyadari dirinya sebagai ahli waris tugas-tugas para nabi, 

pembawa risalah Ilahiyah dan pelanjut misi yang diemban Rasulullah 

Saw. mereka terpanggil bersama-sama ulama dan cendikiawan muslim 

untuk memberikan kesaksian akan peran kesejarahan pada perjuangan 

kemerdekaan yang telah mereka berikan pada masa penjajahan, serta 

berperan aktif dalam membangun masyarakat dan mensukseskan 

pembangunan memulai berbagai potensi yang mereka miliki dalam 

dakwah MUI. 

      Secara singkat MUI didirikan atas inisiatif cendikiawan muslim dari 

seluruh tanah air. Para ulama itu bersepakat membentuk wadah yang 

digunakan untuk melindungi umat Islam di Indonesia dan membuat 

mereka bangkit dari keterpurukan. MUI memang tidak mewakili 

seluruh komponen umat Islam, tetapi sebagian besar. Selain itu 

kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran 

keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi 

politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi 

sumber pertentangan dikalangan umat Islam sendiri. Akibatnya umat 

Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok (ananiyah hizbiyah) yang 

berlebihan. Oleh karena itu dengan hadirnya MUI, makin dirasakan 

kebutuhanya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang 

bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi, demi 

terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam.77 

                                                             
77 Ibid, 



 
 

65 
 

     Dalam perjalananya, selama lima puluh sembilan tahun Majlis 

Ulama Indonesia sebagai wadah bermusyawarah para ulama, zu’ama 

dan cendikiawan muslim, berusaha untuk memberikan bimbingan dan 

tuntutan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama 

dan bermasyarakat  yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta’ala; 

memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan 

kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan 

kegiatan bagi terwujudnya Ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar-

umat beragama dalam menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa serta 

menjadi  penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan 

peterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna 

mensukseskan pembangunan nasional; meningkatkan hubungan serta 

kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendikiawan muslim 

dalam memberikan bimbingan  dan tuntutan kepada masyarakat 

khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi 

secara timba; balik. Dalam khittah pengabdian Majlis Ulama Indonesia 

telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu: 

a. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya) 

b. Sebagai pemberi fatwa (mufti) 

c. Sebagai pembimbing dan pelayan umat 9Ri’ ayat wa khadim al-

umah) 

d. Sebagai gerakan Islah wa al Tajrid 
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e. Sebagai penegak amar ma’ruf nahi mungkar78 

       Sampai masa ini, Majlis Ulama Indonesia mengalami beberapa kali 

kongres atau musyawarah nasional, dan mengalami beberapa kali 

pergantian Ketua Umum MUI yang pertama, kedua dan ketiga 

meninggal dunia dan mengakhiri tugas-tugasnya. Sedangkan dua yang 

terakhir masih terus berkidmat untuk majlis para ulama ini.79 

      Sebagai orgaisasi yang dilahirkan oleh para ulama, zu’ama dan 

cendikiawan muslim serta tumbuh  kembang dikalangan umat Islam, 

Majlis Ulama Indonesia adalah gerakan masyarakat. Dalam hal ini, 

Majlis Ulama Indonesia tidak berbeda dengan organisasi-organisasi 

kemasyarakatan lain dikalangan umat Islam, yang memiliki keberadaan 

otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian. Semangat ini 

ditampilkan dalam kemandirian dalam arti tidak tergantung dan 

terpengaruh kepada pihak-pihak lain diluar dirinya dalam mengeluarkan 

pandangan, fikiran, sikap dan mengambil keputusan atas nama 

organisasi. Dalam kaitan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan 

dikalangan umat Islam, Majlis Ulama Indonesia tidak bermaksud  dan 

tidak dimaksudkan untuk menjadi organisasi supra-struktur yang 

membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut, dan apalagi 

memposisikan dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili 

kemajemukan dan keagamaan umat Islam.80 

                                                             
78 Ibid, 
79 Ibid 
80 Ibid, 
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        Majelis Ulama Indonesia  sesuai niat kelahiranya, adalah wadah 

silaturahmi ulama, zu’ama dan cendikiawan Muslim dari berbagai 

kelompok dikalangan umat Islam. Namun perlu ditugaskan bahwa 

kemandirian tidak berarti menghalangi Majlis Ulama Indonesia untuk 

menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain baik dari 

dalam negeeri maupun luar negeri, selama dijalankan atas dasar saling 

menghargai posisi masing-masing serta tidak menyimpang dari visi, 

misi dan fungsi Majlis Ulama Indonesia. Hubungan dan kerjasama itu 

menunjukkan kesadaran Majlis Ulama Indonesia bahwa dirinya hidup 

dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam dimana dirinya 

menjadi bagian utuh dari tatanan tersebut yang harus hidup 

berdampingan dan bekerjasama antar komponen bangsa untuk kebaikan 

dan kemajuan bangsa. Sikap Majlis Ulama Indonesia ini menjadi salah 

satu ihtiar mewujudkan Islam sebagai (rahmatan lil alamin terutama 

bagi seluruh alam).81 

1. Dasar Umum dan Sifat Fatwa Majlis Ulama Indonesia 

a. Pebetapan fatwa didasarkan pada al-qur’an, sunnah (hadis), 

ijma’, dan qiyas serta dalil lain yang mu’tabar. 

b. Aktivitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektiv oleh suatu 

lembaga yang dinamakan komisi Fatwa. 

c. Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif. 

                                                             
81 http://mui.or.id/category/tentang-mui/profi;-mui. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2017 Pukul 
9:14 WIB. 
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2. Metode Berfatwa Majlis Ulama Indonesia 

       Majlis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa melalui ijma’ 

ulama komisi Fatwa MUI, dalam menetapkan fatwanya 

menggunakan mekanisme sebagai berikut, yaitu: 

a. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu 

pendapat para imam mazhab dan ulama yang mu’tabar tentang 

masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut 

dalil-dalilnya. 

b. Masalah yang telah jelas hukumnya hendaknyah disampaikan 

sebagaimana adanya.82 

c. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan mazhab, 

maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan 

titik temu di antara pendapat-pendapat Ulama mazhab melalui 

metode al-jam’u wa al-taufiq; dan Jika usaha penemuan titik 

tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil 

tarjih melalui metode muqaranah dengan menggunakan kaidah-

kaidah Ushul Fiqh muqaran. 

d. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di 

kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada  hasil ijtihad 

jama’i (kolektif) melalui metode bayani, ta’lili (qiyasi ihtisani, 

ilhaqi), istislahi, dan shadd al-dhari’ah 

                                                             
82 Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Ftwa Se-Indonesia Pertama Tahun 2003 
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e. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan 

umum (masalih’ammah) dan maqasid alsyari’ah).83 

 

 

 

 

                                                             
83 Ibid 
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