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BAB II 

PENERAPAN NAFKAH MENURUT FIQH 

A. Pengertian Nafkah 

Nafkah berarti “belanja”. Maksudnya ialah sesuatu yang diberikan 

seseorang kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi 

mereka. Keperluan pokok, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.
1
 

Disamping itu, ada banyak sekali pengertian-pengertian lain yang 

menjelaskan tentang nafkah, yang pada dasarnya memiliki maksud yang sama. 

Di bawah ini akan penulis kemukakan pengertian-pengertian nafkah. 

1. Nafkah secara “ غ  ” (bahasa) berasal dari kata “  ” yang artinya 

biaya, belanja, sedangkan jama‟nya “  “ artinya apa yang 

dibelanjakan, dibiayakan uang,
2
 rizki, belanja untuk makan dan hidup.

3
  

2. Adapun menurut kamus umum bahasa Indonesia pengertian nafkah 

adalah: 1) Belanja untuk memelihara kehidupan, 2) Rizki, makanan 

sehari-hari, 3) Uang belanja yang diberikan kepada istri, 4) Uang 

                                                             
1 Departemen Agama RI, Ilmu Fiqh, Jilid II, (Jakarta : Ditjen Binbaga Islam, 1984/ 1985), 

184. 
2
 Luwis Ma‟luf, Al-Munjid Fi-Lughah, (Beirut: Dar Al-Mashriq, 1973), 828. Lihat juga 

Warson Munawwir, Kamus Bahasa Arab Al-Munawwir (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 

1449. 
3 M. Idris Abd. Rouf al-Marbawi, Kamus Al-Marbawi, jilid 1,(Beirut: Dar Al-Fikr. 1975), 

336. 
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pendapatan mencari rizki, belanja dan sebagainya. Untuk biaya hidup 

suami wajib memberi kepada istri uang belanja.
4
 

3. Pengertian nafkah menurut para ahli hukum  

Para ahli hukum memberikan pengertian nafkah sebagai berikut : 

a. Belanja untuk hidup sebagai pendapatan, uang; belanja dari suami 

yang diberikan kepada istri.
5
 

b. Uang belanja, ongkos hidup sehari-hari.
6
 

1. Pengertian Nafkah Menurut Ahli Fiqh  

ع س   ص    ع   خ  أ  كس   ش اج ا خ  

ك   ح  ص  ء   ك  ث    

Artinya : “Nafkah menurut istilah ahli fiqh yaitu pengeluaran biaya 

seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahinya; yang terdiri atas roti, 

lauk pauk, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya seperti biaya air, 

minyak, lampu dan sebagainya”. 

ا ش ا طع  ج  ا غ  ا ح س ف  ئ ا  اإ ش ا  ا  ا

غ   

                                                             
4 W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

1976), 667. 
5 Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, cet-2, 1999), 289. 
6 J.T.C. Simorangkir, dkk.,Kamus Hukum, (Jakarta: CV. Majapahit, 1972), 74 
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Artinya : “ Yang dimaksud dengan nafkah ialah sesuatu yang diberikan 

oleh manusia yang dibutuhkan sendiri atau yang dibutuhkan orang lain 

berupa makanan, minuman, dan selain keduanya.”7
 

2. Nafkah dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 dalam pasal 34 diatur 

sebagai berikut: 

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu 

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 

2. Istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
8
 

3. Adapun nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa 

nafkah merupakan kewajiban suami. Hal ini ditegaskan dalam pasal 80 

ayat 4 yaitu, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : 

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri  

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

istri dan anak  

3. Biaya pendidikan bagi anak.
9
 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa, nafkah 

adalah semua pengeluaran pembelanjaan seseorang atas orang yang menjadi 

tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan. 

Kebutuhan pokok yang dimaksud adalah : kebutuhan pangan, kebutuhan 

sandang dan kebutuhan papan (tempat tinggal). 

                                                             
7 Abu Dawud bin Al-Ash‟as Al-Sijistani, Sunan Abi Dawud III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 

1991), 218. 
8 UU Perkawinan No 1 tahun 1974, (Surabaya: Arikola, 2003), 18. 
9 Kompilasi Hukum Islam, Buku I (Hukum Perkawinan), ((Surabaya: Arikola, 2003), 20. 
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Demikian syariat Islam telah menerangkan dengan cukup jelas dan 

bijaksana tentang dasar hukum nafkah sebagai undang-undang yang telah 

ditentukan oleh Allah SWT yang harus kita ikuti dan kita terapkan dalam 

kehidupan sehari-hari agar dapat membawa kehidupan keluarga yang sakinah 

mawaddah wa rahmah. 

Dalam agama menurut para ulama, nafkah terdapat 2 macam jenis 

penerapanya dalam keluarga yaitu: 

1. Nafkah dhohiriyah yaitu nafkah yang bersifat materi seperti: sandang, 

pangan, papan dan biaya hidup lainnya termasuk biaya pendidikan 

anak, biaya listerik dan biaya rumah tangga. 

2. Nafkah batiniyah yaitu nafkah yang bersifat non materi seperti: 

hubungan suami isteri )jima‟(, kasih sayang, perhatian dan lain-lain.
10

 

Sedangkan menurut objeknya, nafkah ada 2 macam: 

1. Nafkah untuk diri sendiri. Agama Islam mengajarkan agar nafkah 

untuk diri sendiri didahulukan daripada nafkah untuk orang lain. 

Karena, diri sendiri tidak dibenarkan menderita, karena mengutamakan 

orang lain. 

2. Nafkah untuk orang lain karena hubungan perkawinan, hubungan 

kekeluargaan, hubungan kerabat dan hubungan kepemilikan. Setelah 

akad nikah maka suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya 

                                                             
10 Nipan Abdul Halim, Membahagiakan Isteri Sejak Malam Pertama, (Yogjakarta: 

Pustaka Pelajar, 2002), 144. 



26 

 

 

paling tidak kebutuhan pokok sehari-hari seperti: sandang, pangan dan 

papan.
11

  

B. Dasar Hukum Nafkah 

1. Dasar hukum nafkah dalam Al-Qur‟an adalah sebagai berikut: 

a. Surat al-Baqarah ayat 233 

   

  

    

  

   (ا ( 233:ا

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para 

ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut 

kadar kesanggupannya.” (Q.S. al-Baqarah: 233).
12

 

b. Surat at-Talaq ayat 6 

   

 ....(طا  (6:ا

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat 

tinggal” (Q.S. at-Talaq:6).
13

 

 

                                                             
11 M. Ali Hasan, Pedoman Berumah Tangga Dalam Islam, (Jakarta: Siraja, 2006), 105. 
12 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Gema Risalah, 1993), 

57. 
13 Ibid., 946. 
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c. Surat at-Talaq ayat 7 

    

     

   

    

      

  (طا  (7:ا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 

kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi 

nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak 

memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah 

berikan kepadanya”. (Q.S. at-Thalaq: 7).
14

 

2. Dasar hukum nafkah menurut hadits adalah sebagai berikut: 

Hadits riwayat Abu Dawud: 

ش ع أ  ع ا ج اح: ع ح   س ه  ح    

ا:  ع ؟  ج  ا ا س  ا ا س  ع  ا  طع   ا 

ا ف ا   

Artinya: “ Dari hakim Mu’awaiyah al-Qushairi, dari ayahnya dia 

berkata: “ Saya bertanya: “ Wahai Rasulullah apa hak seorang isteri atas 

                                                             
14 Ibid., 946. 
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suaminya?” Rasulullah bersabda: “ Hendaknya engkau beri makan 

apabila engkau makan, dan engkau beri pakaian apabila engkau 

berpakaian, dan janganlah engkau memukul mukanya, dan janganlah 

engkau menjelek-jelekkan kecuali masih dalam satu rumah”.15
 

3. Sedangkan dasar hukum nafkah menurut ijma‟ adalah sebagai berikut: 

a. Kewajiban suami dalam memberikan nafkah terhadap isteri telah 

disepakati oleh para ulama, bahwa wanita itu terkekang oleh 

pernikahan dan menjadi hak suaminya. Dia dilarang untuk bekerja, 

untuk memenuhi kebutuhannya dilimpahkan kepada suaminya.
16

 

b. Ibn Qudamah berkata: para ahli ilmu sepakat tentang kewajiban suami 

membiayai isteri-isterinya bila sudah baligh, kecuali isteri itu berbuat 

durhaka. 

c. Ibn Mundhir berkata: isteri yang durhaka boleh dipukul sebagai 

pelajaran. Perempuan adalah orang yang tertahan di tangan suaminya. 

Ia telah menahannya untuk bepergian dan bekerja, karena itu ia 

berkewajiban untuk memberikan belanja kepadanya.
17

 

C. Sebab-sebab Diwajibkannya Memberi Nafkah  

Imam Abdurrahman al-Jaziri mengatakan bahwa syarat atau sebab 

diwajibkannya pemberian nafkah adalah sebagai berikut :  

1. Adanya hubungan perkawinan 

                                                             
15 Abu Dawud, Sulaiman, Sunan Abu Dawud, Jilid. II, (Baerut: Dar al-Kutub 

Ilmiyah,1968), 110. 
16 Ali Ahmad al-Jurjawi, Hikmah al-Tashri’ wa Falfasatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 

337. 
17 Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, Terj. M. Thalib, Jilid 7, (Bandung: PT. Al-Ma‟arif, 1986(, 

75. 
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2.  Adanya hubungan kerabat  

3. Adanya kepemilikan.
18

 

Adapun Zakaria Ahmad al-Barry menyebutkan syarat-syarat 

diwajibkannya memberi nafkah sebagai berikut :  

1.  Adanya hubungan kekeluargaan. 

2. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan memang membutuhkan nafkah. 

3. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan tidak sanggup mencari nafkah.  

4. Orang yang diwajibkan memberi nafkah itu hendaknya kaya, mampu, 

kecuali dalam masalah nafkah ayah dan ibu yang telah diwajibkan kepada 

anak, dan nafkah anak yang telah diwajibkan kepada ayah.  

5. Yang memberi nafkah dan diberi nafkah itu seagama, kecuali dalam 

masalah nafkah ayah kepada anaknya dan anak kepada orangtuanya. Jadi 

saudara yang beragama Islam tidak wajib memberi nafkah kepada 

saudaranya yang non Islam, karena mereka berdua berlainan agama.
19

 

D. Pihak-pihak Yang Berkewajiban Memberi Nafkah : 

1. Orang-orang yang berkewajiban memberi nafkah :  

a. Menurut hubungan perkawinan 

Memberikan nafkah adalah kewajiban suami sebagaimana 

diatur dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 Pasal 34 ayat 1. Suami 

adalah kepala keluarga didasarkan karena kelebihan (tubuh / fisik) 

                                                             
18 Abdurrahman al-Jaziri, Syarat-syarat Nafkah keluarga, (Surabaya: Pustaka Media, 

1997), 220. 
19 Zakaria Ahmad Al-Barry, Hukum Anak-anak dalam Islam, Alih bahasa Dra. Chatijah 

Nasution, (Jakarta : Bulan Bintang, 1999), 91. 
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yang diberikan Tuhan kepadanya dan berdasarkan ketentuan Tuhan 

bahwa suami berkewajiban untuk membiayai kehidupan keluarga.
20

 

Karena kelebihan fisik ini maka suami diberi kewajiban memberi 

nafkah dan menyediakan tempat tinggal untuk istri dan anak-

anaknya.
21

 

b. Menurut hubungan kerabat, dibedakan menjadi : 

1. Yang termasuk garis lurus ke atas ialah: bapak, kakek, dan 

seterusnya ke atas 

2. Yang termasuk garis lurus ke bawah: anak, cucu, dan seterusnya ke 

bawah. 

3. Yang termasuk garis menyamping ialah: saudara, paman, bibi, dan 

lain-lain. 

c. Menurut hubungan kepemilikan  

Hal ini didasarkan kepada kaidah umum, “Setiap orang yang 

menahan hak orang lain atau kemanfaatannya, maka ia bertanggung 

jawab membelanjainya.”22
 

Dalam hal kepemilikan dapat dicontohkan: bahwa orang yang 

memelihara ternak harus mengeluarkan biaya untuk perawatan 

kehidupan ternaknya.
23

 

 

                                                             
20 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet ke-5, 

2004), 66. 
21

 Ibid., 67. 
22 Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, Terj. M. Thalib, Jilid 7, (Bandung: PT. Al-Ma‟arif, 1986(, 

75 – 76. 
23 Zakaria Ahmad Al-Barry, Hukum Anak-anak dalam Islam, Alih bahasa Dra. Chatijah 

Nasution, (Jakarta : Bulan Bintang, 1999),  74. 
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E. Pihak-pihak Yang Berhak Menerima Nafkah Dan Syarat-syaratnya  

Tanggung jawab nafkah dalam rumah tangga merupakan kewajiban 

bagi suami kepada keluarganya. Pihak-pihak yang berhak mendapatkan 

nafkah dari suami adalah isteri, anak, orang tua dan kerabat dekat. 

a. Menurut hubungan perkawinan adalah istri. Apabila telah sah dan 

sempurna suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang 

perempuan, maka sejak itu kedudukan laki-laki berubah menjadi suami 

dan perempuan berubah menjadi istri, dan sejak itu pula istri memperoleh 

hak tertentu disamping kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Hal 

yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istrinya, yang mana 

nafkah termasuk hak istri. Dalam hal ini para fuqaha‟ telah sepakat, bahwa 

nafkah itu wajib diberikan suami kepada isterinya yang merdeka atau 

bukan hamba sahaya dan tidak membangkang atau tidak nushuz.
24

 

Ibnu Hazm berkata, suami berhak menafkahi istrinya sejak 

terjadinya akad nikah, baik suami mengajak hidup serumah atau tidak, 

baik istri masih di buaian, atau istri berbuat nusyuz atau tidak, kaya atau 

fakir, masih mempunyai orang tua atau yatim, gadis atau janda, merdeka 

atau budak, semua itu disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan 

suami.
25

 

                                                             
24 Ibn Rushd, Bidayat Al-Mujtahid III, Terj. MA. Abdurrohman dan A. Hariz Abdullah, 

(Semarang: As-Syifa‟, 1990(, 463. 
25 Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, Terj. M. Thalib, Jilid 7, (Bandung: PT. Al-Ma‟arif, 1986(, 

79. 
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Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh isteri yang berhak 

menerima nafkah adalah sebagai berikut: 

1. Telah terjadi akad nikah yang sah, apabila akad nikah masih diragukan 

kesahannya, maka isteri tidak berhak menerima nafkahnya. 

2. Isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya, maksudnya adalah 

isteri telah bersedia menerima dan memenuhi hak-hak suaminya, seperti 

bersedia mengurus rumah tangganya, melayaninya dan sebagainya. 

3. Isteri telah bersedia tinggal bersama-sama di rumah suaminya. 

4. Isteri telah dewasa dan telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami 

isteri.
26

 

Jika salah satu dari syarat diatas tidak terpenuhi, maka isteri tidak wajib 

diberi nafkah.
27

 Dengan kata lain, bahwa nafkah itu akan gugur apabila: 

1. Isteri masih kecil dan belum dicampuri meskipun sudah menyerahkan diri 

untuk dicampuri. Sebaliknya kalau yang masih kecil itu suaminya 

sedangkan isterinya sudah baligh maka nafkah wajib dibayar, sebab 

kemungkinan nafkah itu ada di pihak isteri. Sedangkan halangan tidak 

menerima nafkah itu dari pihak suami. 

2. Apabila isteri pindah dari rumah suaminya ke rumah lain tanpa alasan 

syar‟i atau pergi tanpa izin suami. 

3. Apabila isteri bekerja atau membuka usaha sedang suami melarangnya 

dan isteri tidak memperhatikan larangan suaminya. 

                                                             
26 Muhtar, Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 

131-132. 
27 Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, Terj. M. Thalib, Jilid 7, (Bandung: PT. Al-Ma‟arif, 

1986),148. 
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4. Apabila isteri nushuz tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban 

sebagai isteri
28

 atau durhaka atau berbuat maksiat terhadap suaminya atau 

tidak melayani suaminya.
29

 

5. Apabila akad nikah mereka batal atau fasid (rusak), seperti dikemudian 

hari ternyata kedua suami istri itu mempunyai hubungan mahram dan 

sebagainya, maka istri wajib mengembalikan nafkah yang diberikan 

suaminya jika nafkah itu diberikan atas dasar keputusan pengadilan, bila 

nafkah itu diberikan tidak berdasarkan keputusan pengadilan, maka pihak 

istri tidak wajib mengembalikannya. 

6. Apabila istri dalam keadaan sakit, karena itu ia tidak bersedia serumah 

dengan suaminya. Tapi jika ia bersedia serumah dengan suaminya ia tetap 

berhak mendapat nafkah. 

7. Bila istri melanggar larangan Allah yang berhubungan dengan kehidupan 

suami istri, seperti meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin 

suami, dan sebagainya.  

Dalam hal ini semua ahli fiqh sependapat bahwa makanan, pakaian, 

dan tempat tinggal itu merupakan hak istri yang wajib dibayar oleh suaminya. 

Hak istri terhadap nafkah itu tetap berlaku, apakah ia kaya atau miskin, selama 

ia masih terikat dengan kewajiban-kewajiban terhadap suaminya.
30

 

 

                                                             
28

 Ibid., hlm. 188 – 189. 
29 Al-Hamdani, Risalah Nikah, Terj. Agus Sulis, (Jakarta: Pustaka Amasegini, 2002), 

125-126. 
30 Departemen Agama RI, Ilmu Fiqh, Jilid II, (Jakarta : Ditjen Binbaga Islam, 1984/ 

1985),187. 
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b. Anak  

Para ulama‟ telah sepakat bahwa suami berkewajiban memberikan 

nafkah terhadap anak-anaknya yang masih kecil dan tidak mempunyai 

harta. Ayah atau bapak wajib memberi nafkah untuk anak-anaknya dengan 

syarat: 

1. Anaknya masih kecil atau belum dewasa. 

2. Anak itu miskin dan tidak mempunyai harta untuk nafkahnya 

sendiri. 

Tetapi menurut Abu Hanifah, anak yang sudah dewasa jika dia 

masih menuntut ilmu pengetahuan atau sekolah, maka ayahnya 

berkewajiban untuk memberikan nafkahnya atau membiayainya.
31

 

Jika anak itu sudah baligh atau dewasa dan sudah mampu berusaha 

sendiri, maka ayahnya tidak wajib lagi memberikan nafkah untuk anaknya 

itu, dan apabila anak itu punya harta sendiri untuk menafkahi dirinya 

sekalipun ia masih kecil, maka ayah juga tidak berkewajiban memberikan 

nafkah untuk anaknya itu. Tetapi kalau anaknya masih sekolah, sekalipun 

dia sudah dewasa tapi masih belum bekerja maka ayahnya berkewajiban 

untuk membiayai sekolahnya. 

c. Orang tua atau Bapak ibu 

Seorang anak juga mempunyai kewajiban memberikan nafkah 

kepada bapak ibunya dengan syarat: 

                                                             
31 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam (Jakarta: CV. Al-Hidayah, 1968), 

172. 
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1. Bahwa bapak dan ibu dalam keadaan miskin. 

2. Bahwa anak itu kaya dan mempunyai kelebihan dari nafkah 

dirinya, isteri dan anaknya. 

Menurut Imam Syafi‟i, Hanafi dan Maliki, bapak dan ibu itu wajib 

diberi nafkah oleh anak-anaknya, meskipun keduanya tidak beragama 

Islam sedang anaknya beragama Islam. Di samping itu anak wajib 

memperisterikan bapaknya atau mempersuamikan ibunya kalau keduanya 

membutuhkan. Demikian pula wajib memberikan nafkah untuk isteri 

bapaknya itu.
32

 Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa‟ 

ayat 36 

    

    

 

  

   

ء( س ( 36:ا

Artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya 

dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, 

karib-kerabat”. (Q.S. an-Nisa’:36).33
  

                                                             
32 Ibid., 28. 
33 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Gema Risalah, 1993), 

98. 
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d. Kerabat dekat 

Batas-batas kerabat dekat dalam kewajiban memberi nafkah itu ada 

bermacam-macam pendapat. Menurut pendapat madzhab Syafi‟i bahwa 

dasar untuk menentukan urutan orang-orang atau kerabat yang berhak dan 

berkewajiban memberi nafkah, yaitu hubungan keturunan, sedangkan 

menurut madzhab hambali yaitu hubungan waris-mewarisi.
34

 

Adapun syarat-syarat kewajiban nafkah terhadap kerabat dekat itu 

ialah, bahwa adanya kerabat itu sangat membutuhkan dan pemberi nafkah 

mampu memberinya, serta keduanya atau pemberi dan yang diberi 

statusnya sama dalam Agama.
35

 

Jadi seseorang tidak wajib memberi nafkah terhadap kerabat 

dekatnya bila kerabat tersebut sudah mampu menafkahi dirinya sendiri dan 

juga bila diantara keduanya berlainan Agama maka tidak wajib diberi 

nafkah. 

e. Menurut hubungan kepemilikan 

Pihak yang berhak menerima nafkah karena hubungan kepemilikan 

adalah pihak yang dimiliki. Dalam hal kepemilikan dapat dicontohkan: 

Dengan orang yang memelihara ternak (ayam, sapi, kambing,s dll) dia 

harus mengeluarkan biaya untuk perawatan kehidupan ternaknya.
36

  

                                                             
34 Muhtar, Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 

127. 
35 Muhammad Jawad Mughniyah, al-Fiqh „ala al-Madzahib al-Khomsah, Terj. Masykur 

A.B., dkk., (Jakarta: PT. Lentera Basritama, cet-12, 2004), 117. 
36 Zakaria Ahmad Al-Barry, Hukum Anak-anak dalam Islam, Alih bahasa Dra. Chatijah 

Nasution, (Jakarta : Bulan Bintang, 1999), 74. 
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Menurut Zakaria Ahmad al Barry menuliskan pendapat para ulama 

tentang orang yang berhak menerima nafkah sebagai berikut : 

a.  Imam Malik, berpendapat bahwa nafkah wajib diberikan oleh ayah 

kepada anak dan kemudian anak kepada ayah ibunya dan terbatas 

hanya disitu saja, dan tidak ada kewajiban terhadap orang lain selain 

tersebut.
37

 

b. Imam Syafi‟i, berpendapat bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada 

semua keluarga yang mempunyai hubungan vertikal, ke atas dan ke 

bawah, tanpa membatasi dengan anggota-anggota tertentu.
38

 

c. Imam Hanafi, berpendapat bahwa kewajiban memberi nafkah itu 

berlaku kepada semua anggota keluarga yang muhrim. Jadi, seseorang 

wajib memberi nafkah kepada semua kaum keluarganya yang muhrim 

dengannya. Dan dengan demikian, maka lingkup wajib nafkah itu 

bertambah luas lagi. Ayah wajib memberi nafkah kepada anak dan 

cucunya, dan anak wajib memberi nafkah kepada ayah ibunya sebagai 

hubungan vertikal dan juga kepada saudara, paman, saudara ayah dan 

saudara ibu.
39

 

d. Imam Ahmad ibn Hambal, berpendapat bahwa nafkah itu wajib 

diberikan kepada semua kaum keluarga yang masih saling mewarisi, 

jika salah seorang dari mereka meninggal dunia. Jadi lingkupnya lebih 

                                                             
37 Ibid., 74. 
38 Ibid., 76. 
39 Ibid., 77. 
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luas, mencakup kaum keluarga seluruhnya, muhrim dan bukan 

muhrim.
40

 

 

F. Jumlah (Kadar) Nafkah  

Dalam dalil-dalil yang berkenaan tentang nafkah baik nafkah 

dhahiriyah maupun nafkah batiniyah, tidak ada yang menyebutkan secara 

pasti/ tegas tentang jumlah nafkah yang harus dibayar, diberikan baik batasan 

secara minimum maupun maksimum. Yang sering dijumpai adalah kata-kata 

al-ma‟ruf untuk menerangkan tentang nafkah. 

Dalam hal ini al-Shan‟any menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

kata al-ma‟ruf yang ada hubungan dengan nafkah dhohiriyah adalah sebagai 

berikut : 

أك طع   س  س   ع أ  ش ص ع ا ف ا  ع 41ا
 

Artinya: “Ukuran ma’hruf menurut syara’ adalah memberi pakaian sesuai 

dengan yang dia pakai, dan memberikan makanan sesuai dengan yang 

mereka makan”.  

Sedangkan Ali al-Shabuni memberikan pengertian al-ma‟ruf yang 

berkaitan dengan kewajiban seorang ayah dalam memberikan nafkah 

dhahiriyah sebagai berikut :  

                                                             
40 Ibid., 78. 
41 Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani al-Shan‟ani, Subul al-Salam, Juz III, (Mesir: 

Dar al-Fikr, 1989), 313. 
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ع  ا   سع  س  )ا  ع  ح اأ  ا ف ه   ا

سع   42(أ

Artinya: “Nafkah itu diukur sesuai dengan kondisi kemudahan atau 

kesulitan ayah, berdasar firman Allah SWT: Allah tidak membebani 

seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya”. 

Dari pengertian diatas, dapat ditarik suatu pengertian bahwasannya 

alma‟ruf dalam kaitannya dengan nafkah dhahiriyah bisa berarti mencukupi 

segala keperluan sesuai dengan yang dibutuhkan, sebagaimana yang 

dikatakan al-Shan‟any. Ma‟ruf juga bisa diartikan memberikan sesuatu 

dengan kemampuan sebagaimana yang dikemukakan oleh Ali al-Shabuni. 

Hukum Islam tidak menentukan secara baku mengenai ukuran jumlah 

nafkah dhahiriyah yang harus dipenuhi, namun memberikan kewajiban dalam 

pembayaran nafkah tersebut. 

Sesuai dengan gambaran al-Qur‟an dan Hadits yang bersifat umum 

itu, maka para ulama memberikan penafsiran terhadap dalil-dalil yang ada 

berdasarkan kemampuan dan kondisi yang melingkupinya. Demikian pula 

halnya dengan nafkah sandang dan tempat tinggal, suami diwajibkan 

memberi istri sandang dan menyediakan tempat tinggal sesuai dengan 

                                                             
42 Muhammad Ali al-Shabuni, Rawa’i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam, Juz I, (Kairo: 

Darul Kutub al-Arabiyah, Cet ke-3, 1982), 354-355. 
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kemampuannya, ia tidak dapat diberati dengan hal-hal yang di luar 

kemampuannya. 

Imam Syafi‟i berpendapat bahwa, nafkah dhahiriyah diukur berdasar 

kaya dan miskinnya suami.
43

 Dalam hal ini Imam Syafi‟i mengqiyaskan 

jumlah nafkah kepada kafarat. Kafarat yang terbanyak ialah dua mud ( +2 x 2 

½ kilogram beras) sehari, yaitu kafarat karena merusak atau menyakiti 

diwaktu mengerjakan ibadah haji. Sedangkan kafarat yang terendah ialah satu 

mud sehari, yaitu kafarat zhihar. Karena itu beliau menetapkan bahwa kadar 

nafkah maksimal adalah dua mud, sedang kadar nafkah minimal adalah satu 

mud sehari.
44

 

Keterangan lain, menurut madzhab Syafi‟i dan sebagian pengikut 

madzhab Hanafi sepakat bahwa kadar nafkah dhahiriyah itu disandarkan 

kepada kemampuan dan keadaan suami. Apabila suami miskin, maka ia 

memberi nafkah sesuai dengan kemiskinanya, apabila suami kaya maka ia 

memberi nafkah sesuai dengan keadaan kayanya.
45

 

Mengenai kadar nafkah ini Imam Malik menjelaskan, bahwa ukuran 

nafkah dhahiriyah itu tidak ditetapkan oleh syara‟, dan sesungguhnya nafkah 

itu dikembalikan pada keadaan istri itu sendiri.
46

 Yaitu kalau isterinya kaya, 

                                                             
43 Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani al-Shan‟ani, Subul al-Salam, Juz III, (Bairut: 

Dar al-Fikr), 313. 
44 Muhammad Ali al-Shabuni, Rawa‟i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam, Juz I, (Kairo: 

Darul Kutub al-Arabiyah, Cet ke- 3, 1982), 354 – 355 
45 Muhtar, Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 

133. 
46 Muhammad Jawad Mughniyah, al-Fiqh „ala al-Madzahib al-Khomsah, Terj. Masykur 

A.B., dkk., (Jakarta: PT. Lentera Basritama, cet-12, 2004), 422. 
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maka wajib nafkah oarang kaya dan kalau isterinya miskin maka wajib 

nafkah orang miskin. Dalil yang digunakan adalah sabda Nabi SAW kepada 

Hindun; “ Ambillah nafkah itu sekedar mencukupi kamu dan anakmu 

menurut yang ma’ruf”. Dalam hadits ini ditentukan nafkah sekedar 

mencukupi isteri dan anaknya, bukan dengan mengingat keadaan suami. 

Apalagi nafkah itu untuk kebutuhan isteri, sebab itu harus ditentukan menurut 

keadaan isteri, bukan menurut keadaan suami.
47

 

Sedangkan menurut madzhab Hambali, nafkah dhahiriyah itu 

ditentukan menurut keadaan kedua suami isteri tersebut, kalau keduanya kaya 

maka wajib nefkah orang kaya. Kalau keduanya miskin, maka wajib nafkah 

orang miskin, begitu juga kalau keduanya orang menengah. Bila salah satu 

seorang kaya dan seorang yang lain miskin, maka wajib nafkah orang 

menengah. Alasanya karena menghimpunkan kedua dalil tersebut.
48

 

Sekalipun madzhab Syafi‟iyah sependapat dengan madzhab 

Hanafiyah tentang kemampuan suami sebagai dasar untuk menetapkan 

nafkah dhahiriyah, dengan melihat keadaan suami, tetapi mereka berkata: 

“Allah membedakan yang melihat keadaan suami”. Tetapi mereka berkata: “ 

Allah membedakan yang kaya dengan yang miskin, Allah mewajibkan atas 

keduanya. Tetapi Allah tidak menetapkan kadarnya, karena itu harus 

ditetapkan atas dasar ijtihad. Dan ukuran yang terdekat ialah kadar makanan, 

yang dipergunakan untuk membayar kafarat orang yang bersetubuh dengan 

                                                             
47 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam (Jakarta: CV. Al-Hidayah, 1968), 

102-103. 
48 Ibid., 103. 
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isterinya pada siang hari pada bulan ramadhan”. Kafarat itu paling banyak 

dua mud dan sekurang-kurangnya satu mud. Apabila diambil tengah-

tengahnya berarti satu setengan mud. Jumlah ini dapat dibayar oleh orang 

kaya maupun orang miskin karena ringan, karena itu nafkah ditetapkan satu 

setengan mud.
49

 Sedangkan menurut madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali 

bahwa mengqiyaskan nafkah dhahiriyah pada kafarat tentang kadarnya tidak 

diterima, karena nafkah ditetapkan tidak sama dengan kafarat. Kafarat sama 

banyaknya bagi orang kaya dan miskin, di dalam kafarat tidak memberikan 

lauk pauk, hanya beras dan gandum saja, sedangkan pada nafkah wajib 

memberikan lauk pauk dan dalam kafarat disyaratkan untuk mencukupi 

isterinya.
50

 

Dari beberapa pendapat  para ulama‟ madzhab tentang kadar nafkah 

dhahiriyah diatas, syari‟at Islam telah menerangkan dengan cukup bijaksana 

tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah nafkah. Pada dasarnya 

kebutuhan pokok manusia adalah sama yaitu pangan, sandang dan papan. 

Akan tetapi seiring dengan kemajuan zaman, prioritas kebutuhan manusia 

memiliki jenjang-jenjang tertentu sesuai dengan taraf hidup masing-masing.  

Sedangkan dalil-dalil yang berkenaan tentang nafkah batiniyah, tidak 

ada juga yang menyebutkan secara pasti/ tegas tentang nafkah yang harus 

diberikan baik batasan secara minimum maupun maksimum.  

                                                             
49 Al-Hamdani, Risalah Nikah, Terj. Agus Sulis (Jakarta: Pustaka Amasegi ni, 2002),  

129. 
50 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam (Jakarta: CV. Al-Hidayah, 1968), 

104. 
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pada prinsipnya, suami wajib hukumnya bergaul dengan isterinya dengan baik 

dan ma‟ruf. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi: 

  

  

  

   

    

   

    

    

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 

mesreka untuk memberi kemudaratan, karena dengan demikian kamu 

menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sesungguhnya ia 

telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.” (Q.S. al- Baqarah: 231)
51

 

Dalam ayat lain disebutkan: 

   

  

  

                                                             
51 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Gema Risalah, 1993), 

112. 
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Artinya: “ Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,
52

 Maka 

nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan 

pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu 

mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.
53

 Sesungguhnya Allah Maha 

Tinggi lagi Maha besar.” (Q.S. al-Nisa’: 34)54
 

Berdasarkan dua ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak memberi 

nafkah batiniyah kepada isteri dengan menahan diri untuk menganiaya isteri 

merupakan suatu tindakan yang diharamkan. Adapun bila tanpa menahan diri 

menganiaya, tetapi karena faktor lagi tidak berselera, lagi tidak dalam keadaan 

fit, ataupun faktor lainnya yang bukan termasuk maksiat, maka para ulama 

berbeda pendapat tentang ini. 

Berikut pendapat para ulama mengenai kewajiban memberikan nafkah 

batiniyah kepada isteri, antara lain: 

                                                             
52 Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti 

meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. 
53 Maksudnya: untuk memberi peljaran kepada isteri yang dikhawatirkan 

pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah 

dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul 

mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya 

janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya. 
54 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Gema Risalah, 1993), 
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Menurut Ibnu al-Asqalany dalam kitab Fathul Barri mengatakan: 

غ ض أ  ا  ك  ك  ج ف  ع  ء ف كف ع ج ع ف ا اج

فع ا ا  ع     ش ش ع ا ا ح ع أح    

ع ف ك   ع  ع   ف ف ك ا س عض ا ع   

 “ Ulama berbeda pendapat tentang orang-orang yang menahan diri 

dari menyetubuhi isterinya, Malik mengatakan wajib jika tidak dalam 

keadaan mudharat atau dipisahkan saja keduanya. Ini juga pendapat Ahmad. 

Pendapat yang masyhur dari kalangan Syafi’iyah tidak wajib, tetapi ada juga 

yang mengatakan wajib. Pendapat sebagian ulama salaf, pada setiap empat 

malam wajib minimal satu kali. Sebagian salaf lain, wajib minimal sekali 

pada setiap kali suci.”55
 

Menurut Ibnu al-Mulaqqan dalam kitabnya Al-Tauzhih li Syarh Jami‟ 

al-Shahih, mengatakan: 

Para ulama berbeda pendapat mengenai seorang suami yang 

menyibuk dirinya dengan ibadah yang dapat melalaikan hak-hak keluarganya. 

Imam Malik mengatakan, “ apabila seorang suami menahan dirinya dari 

menyetubuhi isterinya tanpa dalam keadaan dharurat, maka tidak 

dibiarkannya sehingga suami tersebut menyetubuhinya atau dipisahkan 

keduanya, baik itu disukainya maupun dibencinya, karena hal itu 

memudharatkan isteri.” Pendapat yang sama denganya adalah pendapat Imam 
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Syamilah, 2000), 299. 
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Ahmad. Imam Abu hanifah dan pengikutnya mengatakan, “ hendaknya 

diperintah suami bermalam di sisi isterinya dan memandang isterinya.” 

Imam Syafi‟i mengatakan, “ tidak difardhukan atas suami menyetubuhi 

isterinya.”56
 

Imam al-Nawawi mengatakan: 

ء   ف  ع ا ط : ا اع    ، ، فا خ ع   

ج اح ؟    ع ؟  ، فا  ع : ا: اصح.     ح

ئ ا    كس

 “ Apabila seorang isteri mengakui kemampuan suaminya menyetubuhinya 

dan ia berkata: “ sesungguhnya si suami menahan diri dari menyetubuhi nya, 

maka tidak ada hak khiyar bagi isteri tersebut. Apakah ada hak bagi isteri 

untuk meminta suami menyetubuhinya sekali ? apakah dapat dipaksa suami 

untuk menyetubuhinya ? ini dua pendapat, pendapat yang sahih tidak dapat 

dipaksa atas suami seperti halnya persetubuhan-persetubuhan dalam kasus 

lainnya.”57
 

Secara garis besar pendapat-pendapat di atas dapat digolongkan dalam 

dua golongan, yaitu: 

                                                             
56 Ibnu al-Mulaqqan, al-Tauzhih li Syarh Jmi‟ al-Shahih, Wazarutul Auqaf wal-Syu-

uniyah al-Islamiyah Daulah Qathar, Juz. XXV, 29. 
57 An-Nawawi, Raudhah al-Thalibin, al-Maktabah al-Islamy, Juz VII, (Surabaya: Pustaka 

Progresif, 1997), 196. 
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a. Golongan pertama, yang tidak mewajibkannya adalah golongan 

Syafi‟i dan pengikutnya, sementara sebagian kecil pengikut 

Syafi‟i dan ulama lain mewajibkannya. 

b. Golongan kedua, yaitu para ulama selain Syafi‟i yang 

mewajibkannya karena beramal dengan dhahir mutlaq, seperti 

yang sudah di jelaskan pada dalil Al-Qur‟an dan Hadits di atas, 

begitu juga dengan hadits Abdullah bin Amr bin „Ash, beliau 

berkata: 

“ Rasulullah SAW bersabda: “ Hai Abdullah, apakah tidak aku 

kabari sesungguhnya kamu berpuasa pada siang hari dan 

beribadah pada waktu malam ?” Aku menjawab: “ Benar Ya 

Rasulullah”. Rasulullah berkata: “ Janganlah kamu lakukan itu, 

berpuasalah dan berbuka, beribadahlah dan tidur, sesungguhnya 

bagi tubuhmu ada hak atasmu, bagi dua matamu ada hak atasmu 

dan bagi isterimu ada hak atasmu.” (H.R. Bukhari)58
 

Ulama yang tidak mewajibkannya kemungkinan menempatkan 

kemutlakan ayat-ayat dan hadits di atas dalam hal yang bukan nafkah batin. 

Hal ini ditandai dengan kewajiban mahar, nafkah pakaian, makanan dan 

tempat tinggal atas suami, bukan atas isteri. 

G. Kadar Nafkah Batiniyah 
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Para ulama berbeda pendapat tentang masalah kadar nafkah batiniyah. 

Ibnu Hazm berkata: “ Suami wajib menyetubuhi isterinya dan sekurang-

kurangnya satu kali dalam setiap bulan jika ia mampu. Kalau tidak, dia 

berarti durhaka kepada Allah. Kebanyakan ulama sependapat dengan Ibnu 

Hazm tentang kewajiban suami menyetubuhi isterinya jika ia tidak memiliki 

halangan apa-apa.” 

Adapaun menurut Syafi‟i, ini tidaklah wajib karena menjima‟ 

isterinya itu jadi haknya. Jadi, ia tidak wajib menggunakan haknya ini seperti 

halnya dengan hak-hak lain. Adapun menurut Imam Ahmad, menetapkan 

ketentuan empat bulan sekali bahwa suami diwajibkan untuk menjima‟ 

isterinya. Jika suami meninggalkan isterinya kemudian tidak kembali tanpa 

halangan apa-apa, Imam Ahmad memberikan batasan waktu enam bulan. 

Karena itu ia pernah ditanya “ berapa batas suami meninggalkan isterinya? “ 

ia menjawab, “ enam bulan, jika ia tidak mau kembali setelah enam bulan, 

pengadilan boleh menceraikan antara keduanya.” Imam Ghazali berkata: “ 

Sepatutnya suami menjima’ isterinya pada setiap empat malam satu kali. Ini 

lebih baik karena batas poligami adalah empat orang. Akan tetapi, boleh 

diundurkan dari waktu tersebut, bahkan lebih bijaksana kalau lebih dari satu 

kali dalam empat malam atau kurang dari ini sesuai dengan kebutuhan isteri 

dalam memenuhi keinginan seksualnya.”59 

 

                                                             
59 Imam Al-Ghazali, Adabun Nikah, Terj. Abu Asma Anshari, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 

1993), 75-76. 


