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ABSTRAK 

Putri, Della Nurdiana, 2021. Studi Komparatif Ketentuan Nafkah dalam 

Perundang-Undangan Indonesia dan Tunisia. Skripsi. Jurusan Hukum 

Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Kusniati Rofiah, M.S.I. 

Kata kunci/keywod: Nafkah, Indonesia, Tunisia 

Nafkah adalah kewajiban seseorang yang timbul sebagai akibat 

perbuatanya yang mengandung beban tanggung jawab, berupa pembayaran 

sejumlah biaya guna memenuhi kebutuhan baik pokok ataupun sekunder terhadap 

sesuatu yang berada dalam tanggungannya itu. Undang-undang nafkah Indonesia 

dan Tunisia terdapat perbedaan mengenai subjek pencari nafkah utama di 

Indonesia subjek pencari nafkah utama yakni suami namun di Tunisia seorang 

istri juga wajib membantu suami dalam hal mencari nafkah. Permasalahan inilah 

yang penulis ambil dalam penelitian ini. Penelitian ini terfokus pada perbandingan 

Undang-undang hukum keluarga tentang subjek pencari nafkah kedua negara 

tersebut. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana ketentuan 

subjek yang wajib memenuhi nafkah dalam undang-undang Indonesia dan 

Tunisia? (2) Bagaimana ketentuan sanksi suami yang tidak memberi nafkah dalam 

undang-undang Indonesia dan Tunisia?  

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian 

kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-historis, yaitu dengan 

mempelajari bahan bacaan berupa buku, serta literatur lainnya guna mengetahui 

sejarah dan peraturan undang-undang hukum keluarga kedua negara tersebut, 

Sehingga nantinya dapat diketahui perbedaan peraturan kedua negara tersebut. 

Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa: (1) Peraturan 

perundang-undangan Indonesia dalam hal subjek pencari nafkah yang wajib 

mencari nafkah adalah suami. Berbeda dengan Tunisia, bukan hanya seorang 

suami namun istri juga berkewajiban membantu suami dalam mencari nafkah. (2) 

Undang-undang di Indonesia yakni KHI tidak mengatur sanksi suami yang lalai 

memberikan nafkah kepada istri, namun diatur dalam UU PDKRT Pasal 49 huruf 

a menyatakan saksi bagi suami yang menelantarkan orang lain dalam lingkup 

rumah tangganya adalah pidana paling lama (tiga) tahun atau denda paling banyak 

Rp.15.000.000. Sedangkan Tunisia mengatur tegas sanksi suami yang lalai tidak 

meberikan nafkah kepada istri diberi sanksi hukuman penjara selama 3-12 bulan 

dan denda 100-1000 dinar. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum yang paling awal dikenal manusia adalah hukum keluarga, 

khususnya hukum perkawinan yang ditandai dengan perkawinan Adam a.s dengan 

isterinya, Hawa. Kemudian dengan mengalami perubahan dan perkembangan di 

berbagai aspek kehidupan, hukum pernikahan atau hukum keluarga dilaksanakan 

oleh anak, cucu, cicit nabi Adam dan Hawa secara kontinu dari dulu hingga 

sekarang.
1
 

Dalam sebuah pernikahan, ada beberapa hal yang harus dijalani oleh 

pasangan yang menjalani pernikahan itu, di antaranya adalah keharusan masing-

masing pasangan untuk menjalani kewajiban dan hak mereka dalam rumah 

tangga. Salah satu dari kewajiban itu adalah masalah nafkah yang harus dipenuhi 

oleh seorang suami kepada isterinya.
2
 

Kata nafkah berasal dari kata anfaq yang artinya mengeluarkan. Jadi, 

nafkah artinya memenuhi semua kebutuhan dan keperluan hidup meliputi: 

makanan, pakaian, tempat tinggal, serta biaya rumah tangga dan pengobatan Bagi 

istri sesuai dengan keadaan, termasuk juga biaya pendidikan anak.  

Memberika nafkah kepada istri hukumnya wajib menurut Al-Quran, Hadis 

Nabi SAW., maupun Ijma’. 

                                                           
 
1
 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2004), 5. 
2
 Zubair Ahmad, Relasi Suami Isteri dalam Islaml (Jakarta: Pusat Studu Wanita UIN 

Syahid Jakarta, 2000), 61. 
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Firman Allah SWT: 

  ُوْسعََها إِل   نَْفس   تَُكل فُ  َل  بِٱْلَمْعُروف َوِكْسَىتُُهن   ِرْزقُُهن   ۥَوَعلَى ٱْلَمْىلُىِد لَهُ 

Artinya: 

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara 

yang ma’rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 

kemampuannya.” (Q.S. Al-Baqarah: 233) 

 

Dari pengertian nafkah tersebut dengan beberapa karakteristiknya, maka 

nafkah dapat dirumuskan dalam pengertian kewajiban seseorang yang timbul 

sebagai akibat perbuatanya yang mengandung beban tanggung jawab, berupa 

pembayaran sejumlah biaya guna memenuhi kebutuhan baik pokok ataupun 

sekunder terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya itu.
3
 

Salah satu fenomena abad ke 20 di dunia Muslim adalah adanya usaha 

pembaruan hukum keluarga (perkawinan, perceraian dan warisan). Hasil usaha 

pembaruan hukum keluarga di antaranya adalah adanya pembatasan praktek 

poligami, pembatasan hak talak sepihak suami, keharusan pencatatan perkawinan, 

jaminan hak istri, jaminan hak anak yang orang tuanya bercerai. 

Negara-negara muslim di dunia ini dalam hubunganya dengan reformasi 

hokum keluarga dapat dikategorikan menjadi (1) negara muslim yang sama sekali 

tidak mau melakukan pembaruan dan masih tetap memberlakukan hukum 

keluarga sebagaimana yang tertuang dalam kitab-kitab fiqh dari mazhab yang 

dianut. Saudi Arabia merupakan contoh dari negara muslim yang termasuk 

kategori ini, (2) negara muslim yang sama sekali telah meninggalkan hukum 

keluarga Islam (fiqh) dan sebagai gantinya mengambil hokum sipil Eropa. Turki 

                                                           
3
 Khoirudin Nasution, Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I) 

dilengkapi perbandingan undang-undang Negara muslim, (Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2004), 

181. 
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adalah contoh negara yang termasuk kelompok ini, (3) negara-negara muslim 

yang berusaha memberlakukan hukum keluarga Islam setelah mengadakan 

pembaruan. Di antara Negara yang termasuk kelompok ini adalah Mesir, Tunisia, 

Pakistan, dan Indonesia. 

Pembaruan dalam bidang hukum keluarga di dunia muslim bukan saja 

ditandai dengan penggantian hukum keluarga Islam dengan hukum-hukum Barat, 

tetapi juga oleh perubahan-perubahan dalam hukum Islam itu sendiri yang 

didasarkan atas reinterpretasi (penafsiran kembali) terhadap hukum Islam sesuai 

dengan perkembangan penalaran dan pengalamannya. Dengan cara inilah hukum 

keluarga di dunia muslim mengalami perubahan. Tujuan utama pembaruan hukum 

keluarga tersebut adalah meningkatkan status atau kedudukan wanita dan 

memperkuat hak-hak anggota keluarga. 

Di samping itu, ada juga pembahasan persoalan gender dan dampaknya 

terhadap perkembangan hukum Islam yang memfokuskan pada permasalahan 

bahwa pembaruan hukum keluarga di dunia muslim bertujuan untuk melindungi 

dan meningkatkan derajat kaum wanita.
4
 

Salah satu trend reformasi hukum keluarga di dunia Islam modern adalah 

diberlakukanya sanksi hukum (kriminalisasi). Keberanjakan dari hukum klasik 

cenderung tidak memiliki sanksi hukum, misalnya beralih kepada aturan-aturan 

dan hukum produk Negara yang tidak saja membatasi dan mempersulit, namun 

bahkan melarang dan mengkategorikan suatu masalah seputar hukum keluarga 

sebagai pembuat kriminal. Menarik jika persoalan nafkah wajib suami terhadap 

                                                           
4
 Ibid,182. 
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istri ini dapat ditelaah lebih dekat dan melihat bagaimana sebagian negara muslim 

lain memberlakukannya, kemudian dikomparasikan satu sama lain dalam konteks 

doktrin Hukum Islam konvensional, antar negara, dan posisinya sebagai salah satu 

citra dinamisasi dalam hukum Islam, khususnya hukum keluarga negara muslim 

modern. 

Salah satu negara yang memberlakukan ketentuan tegas tentang hal nafkah 

wajib untuk istri yaitu Negara Tunisa. Negara Tunisia merupakan negara 

berpenduduk mayoritas agama Islam mutlak memberlakukan ketentuan hal nafkah 

istri dengan menggunakan prinsip-prinsip mazhab Maliki. Undang-undang hukum 

keluarga yang pertama kali berlaku di Tunisia, yang mayoritasnya pengikut 

Mazhab Maliki, adalah Code Of Personal Status (Majallat al-ahwal al-

syakhsiyah) yag dideklarasikan pada tahun 1956, diamandemen pada 4 Juli 1958 

dengan Undang-undang Nomor 70 tahun 1958, 19 Juni 1959 dengan Undang-

undang Nomor 77 tahun 1959, 21 april 1964 dengan Undang-undang Nomor 1 

tahun 1964, 3 Juni 1966 dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1981, dan 

Undang-undang Tunisia terakhir kali di amandemen yaitu pada tahun 1993 

melalui Undang-undang Nomor 74 Tahun 1993. “Law No. 74/1993 of 12 July 

1993 amending certain provisions of the code of personal status”. 

Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Tunisia dalam hal nafkah 

subjek pencari nafkah atau yang memenuhi kewajiban nafkah bukan hanya suami 

namun juga istri. Apabila suami yang menghindar dari kewajiban memberi nafkah 

atau kompensasi selama 1 bulan dapat dikenakan hukuman penjara 3 hingga 12 
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bulan dan denda antara 100 hingga 1000 dinar berdasarkan pasal 53 A Code Of 

Personal Status 1956-1981. 

Adapun besarnya jumlah nafkah, tergantung pada kemampuan suami dan 

status istri, serta biaya hidup yang wajar (pasal 52). Lebih menariknya, pada pasal 

39 dijelaskan bahwa suami miskin tidak wajib memberikan nafkah, 2 bulan 

tenggang waktunya. Jika ia (suami) tidak dapat memberikan nafkah pada masa 

yang telah ditentukan tersebut, maka hakim menceraikan pernikahan mereka. 

Akan halnya dengan Indonesia, persoalan nafkah suami untuk istri diatur 

secara tuntas dalam UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia dalam suatu bab 

yaitu Bab VI yang materinya secara esensial telah sejalan dengan apa yang 

digariskan dengan dalam kitab-kitab fiqh dan diatur pula dalam Kompilasi Hukum 

Islam Bab XII Pasal 77 sampai Pasal 84 tentang hak dan kewajiban suami istri. 

Pada pasal 80 dari Kompilasi Hukum Islam tersebut di jelaskan bahwa prinsipnya 

kewajiban suami adalah melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu 

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuanya. Lalu pada pasal 80 

ayat 4 di jelaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: 

1. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri; 

2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan istri dan anak; 

3. Biaya pendidikan bagi anak. 

Meskipun demikian dalam peraturan yang diatur tidak mencantumkan 

sanksi hukum terhadap pihak yang melakukan pelanggaran, hanya menjelaskan 

jika suami atau istri melalaikan kewajibanya masing-masing dapat mengajukan 
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gugatan kepada Pengadilan Agama sesuai pasal 77 Kompilasi Hukum Islam 

tentang hak dan kewajiban suami istri.
5
 

Walapun sudah diatur dalam berbagai peraturan, tampaknya masyarakat 

Indonesia belum mematuhi peraturan ini sebagaimana meskinya. Namun 

kenyataanya di lapangan, masih banyak orang Islam yang melalaikan tugas 

kewajibanya baik istri maupun suami dengan berbagai alasan kepentingan. 

Dari penjelasan di atas penulis mengambil permasalahan tentang subjek 

pencari nafkah di Tunisia bukan hanya seorang suami, namun istri juga wajib 

mencari nafkah. Dalam Islam yang wajib mencari nafkah hanyalah seorang suami 

inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti permasalah tersebut yakni 

membandingkan antara peraturan perundang-undangan negara Indonesia dan 

Negara Tunisia. Selain mengatur subjek pencari nafkah Negara Tunisia telah 

mengatur tegas persoalan nafkah tersebut dengan memberikan sanksi secara tegas 

sedangkan pada Negara Indonesia belum begitu tegas ketentuan dan penetapannya 

tentang persoalan nafkah tersebut. 

Dari latar belakang di atas terdapat poin-poin yang menarik perhatian 

penulis. Untuk itu penulis tertarik dengan persoalan nafkah, maka penulis akan 

menuangkan bentuk karya ilmiah dengan judul: “STUDI KOMPARATIF 

KETENTUAN NAFKAH DALAM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA 

DAN TUNISIA”. 

 

 

                                                           
5
 Kompilasi Hukum Islam, cetakan Februari 2013, (Bandung: Fokusindo Mandiri). 
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B. Rumuasan Masalah 

Berpijak pada latar belakang masalah yang dikemukakan diawal mengenai 

perbandingan ketentuan nafkah Indonesia dan Tunisia, maka peneliti mengambil 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana ketentuan subjek yang wajib memenuhi nafkah dalam undang-

undang Indonesia dan Tunisia? 

2. Bagaimana ketentuan sanksi suami yang tidak memberi nafkah dalam 

undang-undang Indonesia dan Tunisia? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menjelaskan ketentuan subyek yang wajib memenuhi nafkah dalam 

undang-undang Indonesia dan Tunisia 

2. Untuk menjelaskan ketentuan sanksi suami yang tidak memberi nafkah dalam 

undang-undang Indonesia dan Tunisia. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat antara 

lain: 

1. Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan 

dalam masalah subjek yang wajib mencari nafkah dalam keluarga khususnya 

dinegara Indonesia dan Tunisia menurut undang-undang yang berlaku di 

kedua negara tersebut. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Dengan adanyan penelitian ini, penulis berharap semoga hasilnya dapat 

memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di 

biddang Hukum Keluarga Islam. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan studi-studi 

keagamaan selanjutnya di bidang hukum keluarga. 

E. Telaah Pustaka  

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian 

terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun 

hasil-hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan perbandingan antara lain: 

Penelitian yang dilakukan oleh Ratih Lusiana Bancin yang berjudul 

tentang Hukum Keluarga Islam di Tunisia. Penelitian ini menjelaskan tentang 

pembaharuan hukum keluarga yang ada di tunisia dan menjelaskan tentang 

undang-undang yang diterapkan di Tunisa. Penelitian ini membahas tentang 

pembaharuan hkum keluarga yang ada di Tunisia seperti kewajiban nafkah, 

pelarangan poligami, talak dan lain-lain. Kajian penelitian ini menggunakan 

penelitian kepustakaan (library research). Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian yang dibuat penulis adalah sama-sama menggunakan penelitian library 

dan sama-sama membahas tentang hukum yang ada di negara Tunisia.
6
 

Penelitian yang dilakukan oleh Nunung Asmawati, 2019, berjudul “Studi 

Komparatif Ketentuan Adopsi Anak Dalam Perundang-undangan Negara 

Indonesia dan Tunisia”. Penelitian ini membahas tentang perbedaan antara 

                                                           
6
 Ratih Lusiana Bancin, “Hukum Keluarga Islam Di Tunisia”,Medan Agama, Volume 

9,No.2 (2018),23. 
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ketentuan adopsi anak dalam Perundang-undangan Indonesia dan Tunisia. Dengan 

rumusan masalah yang pertama bagaimana latar belakang dan dasar penetapan 

adopsi anak dalam perundang-undangan Negara indonesia dan tunisia, yang kedua 

bagaimana ketentuan peraturan adopsi anak di Indonesia dan Tunisia. Penelitian 

ini merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui dokumenter. Sedangkan analisis 

datanya menggunakan metode Content Analysis atau analisis ini. Hasil penelitian 

ini adalah latar belakang dan Dasar penetapan Adopsi anak dalam Perundang-

undangan Negara Indonesia dan Tunisia memiliki persamaan dan perbedaan. Pada 

dasarnya keduanya sama-sama dalam hal penerapan hukum keluarga, Indonesia 

dan Tunisia sama-sama termasuk dalam kelompok negara-negara yang telah 

mereformasi hukum keluarga Islam dengan proses legilasi moderen. Sedangkan 

perbedaanya adalah terletak pada tipologis pembaharuan hukum keluarga pada 

masing-masing negara.
7
 Persamaan skripsi ini dengan yang penulis buat yaitu 

sama-sama membahas tentang perbandingan kedua negara Indonesia dan Tunisia 

hanya saja skripsi ini tidakmembahas tentang ketentuan nafkah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Taufiq yang berjudul Kewajiban Suami 

Dalam Memberikan Nafkah Menurut Undang-Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Pelaksanaannya Dikalangan Jamaah 

Tabligh. Penelitian ini menbahas tentang ketentuan dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami 

dalam memberi nafkah, membahas pelaksanaan pemberian nafkah ketika suami 

                                                           
7
 Nunung Asmawati, Studi Komparatif Ketentuan Adopsi Anak Dalam Perundang-

Undangan Negara Indonesia Dan Tunisia,Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019),25. 
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pergi berdakwah dikalangan Jamaah Tabligh di Kecamatan Pangkalan Susu, 

Kabupaten Langkat, pandangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan 

Kompilasi Hukum Islam tentang praktek Jamaah Tabligh di Kecamatan 

Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat dalam memberi nafkah ketika pergi 

berdakwah.
8
 Persamaan skripsi ini dengan yang penulis buat yaitu sama-sama 

membahas tentang ketentuan nafkah hanya saja skripsi ini tidak membandingkan 

dengan negara lainnya. 

Skripsi yang ditulis oleh Laillya Buang Lara mahasiswa Program Studi 

Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang dengan judul “Implementasi Kadar Nafkah Suami (Studi 

Pandangan Santri Putri Di Pesantren Kota Malang Dalam Prespektif Madzhab 

Syafi’iyah)” pada tahun 2017. Penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini 

terfokuskan pada permasalahan tentang pemberian nafkah kepada istri dikalangan 

santri. Peneliti menggambil beberapa responden dalam hal pemberian nafkah di 

kalangan santri di pondok pesantren di kota Malang. Beberapa responden tersebut 

memiliki perbedaan pendapat dalam pemberian nafkah kepada istri di kalangan 

santri pondok pesantren di kota Malang. Metodologi yang digunakan meliputi 

pendekatan kualitatif dan jenis penelitian kajian keilmuan fiqih. Sedangkan untuk 

teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan pengamatan dan studi 

kepustakaan. Teori yang digunakan dalam skripsi ini yaitu teori ketentuan kadar 

nafkah suami kepada istri. Dalam kesimpulan yang dipaparkan oleh peneliti 

menyatakan bahwa ketantuan kadar nafkah pada responden pertama menghendaki 

                                                           
8
 Taufiq, Kewajiban Suami Dalam Memberikan Nafkah Menurut Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Pelaksanaannya Dikalangan Jamaah Tabligh, 

Skripsi (Sumatra Utara: UIN Sumatra Utara,2016), 30. 
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adanya penentuan kadar nafkah suami kepada istri. Sedangkan reponden yang 

kedua tidak menghendaki adanya ketentuan kadar nafkah suami kepada istri.
9
 

Persamaan skripsi ini dengan yang penulis buat yaitu sama-sama membahas 

tentang ketentuan nafkah hanya saja skripsi ini tidak membandingkan dengan 

negara lainnya. 

Skripsi yang ditulis Nur Kholis Program Studi Hukum Keluarga Islam 

Fakultas Syariah STAIN Ponorogo dengan judul “Studi Komparatif Dalam 

perundang-undangan Indonesia dan Turki Tentang Ketentuan Bagian Waris Laki-

Laki dan perempuan” pada tahun 2015. Penelitian yang dituangkan dalam skripsi 

ini terfokuskan pada penelitian deskriptif komparatif, dan pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan normatif. Penelitian ini meneliti tentang hak waris 

antara laki-laki dan perempuan di Negara Turki dan meneliti terkait faktor-faktor 

yang mendasari Indonesia dan Turki memberkalukan ketentuan bagian waris yang 

berbeda. Hasil penelitian tersebut berisi tujuan pembaharuan hukum keluarga 

turki melakukan pembaharuan hukum adalah reinterpretasi nash atau ekstra 

doktrinal reform, yaitu dengan cara memberikan penafsiran yang baru terhadap 

nash yang ada dengan memasukkan unsur-unsur dari luar diantaranya ide 

sosialisme dan sekualisrisme.
10

Persamaan skripsi ini dengan yang penulis buat 

yaitu sama-sama membahas tentang perbandingan kedua negara Indonesia dan 

tunisia hanya saja skripsi ini tidakmembahas tentang ketentuan nafkah. 

                                                           
9
 Laillya Buang Lara, Implementasi Kadar Nafkah Suami (Studi Pandangan Santri Putri 

Di Pesantren Kota Malang Dalam Prespektif Madzhab Syafi’iyah), Skripisi, (Malang: Universitas 

Maulana Malik Ibrahim,2017),96. 
10

 Nur Kholis, Studi Komparatif Dalam perundang-undangan Indonesia dan turki Tentang 

Ketentuan Bagian Waris Laki-Laki dan perempuan, Skripsi, (Ponorogo: Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri Ponorogo,2015),55. 
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Skripsi yang ditulis oleh Samsul Zakaria, S.Sy program studi hukum Islam 

pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Ketentuan Nafkah 

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Gender” pada tahun 2018. 

Penelitian ini menggunakan metode pustaka (library research) dan digabungkan 

dengan wawancara. Dalam skripsi ini penulis mengambil dua rumusan masalah 

yang pertama bagaimanakah ketentuan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam 

(KHI)?, yang kedua bagaimanakah ketentuan nafkah dalam KHI dipandang 

dengan prespektif (keadilan) gender. Penelitian ini terfokus pada ketentuan nafkah 

berdasarkan Kompilasi Hukum Keluarga Islam yang dirumuskan oleh ulama 

Indonesia mengacu pada konsep nafkah dalam kitab-kitab klasik. Dan 

berdasarkan prespektif keadila gender ketentuan nafkah dalam KHI masih sangat 

men oriented dimana peran laki-laki dalam hal ini suami sangat dominan. 

Perempuan yang semestinya memiliki wujud pilihan hidup serta aktualisasi 

dirinya belum diakomodir secara memadai. Persamaan skripsi ini dengan yang 

penulis buat yaitu sama-sama membahas tentang ketentuan nafkah hanya saja 

skripsi ini tidak membandingkan dengan negara lainnya.
11

 

Skripsi yang ditulis oleh Okta Vinna Abri Yanti (IAIN Metro 2017) 

dengan judul , “Hak Nafkah Istri dan Anak yang Dilalaikan Suami Dalam 

Prespektif Kompilasi Hukum Islam”, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: (1) bagaiman hak nafkah istri dan anak yang dilalaikan suami di Desa 

Purwodadi 13 A. dalam penelitian ini disimpulkan bahwa suami tidak 

memberikan nafkah keluarga karena faktor keluarga, istri tidak menghargai kerja 

                                                           
11

 Samsul Zakaria, Ketentauan Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif 

Gender, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,2018),81. 



13 
 

 
  

keras suami, istri selalu mengeluh tidak bersyukur, dan istri masih sering main-

main atau foya-foya hasil dari suami, istri dalam hal agama ibadahnya kurang. 

Dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam suami yang melalaikan nafkah keluarga 

yaitu dijelaskan dalam pasal 80, 1) suami adalah pembimbing terhadap istri dan 

rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang 

penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama, 2)suami wajib melindungi 

istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai 

dengan kemampuannya, 3) suami wajib memberikan pendidikan agama kepada 

istrinya memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan 

bermanfaat bagi agama, dan bangsa, 4) sesuai dengan menghasilan suami 

menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, 

biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak setra biaya pendidikan 

anak.
12

 Persamaan skripsi ini dengan yang penulis buat yaitu sama-sama 

membahas tentang ketentuan nafkah hanya saja skripsi ini tidak membandingkan 

dengan negara lainnya. 

Skripsi yang ditulis oleh Heri Safrijal (UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta,2017) dengan judul, “Penerapan Nafkah Menurut UU Perkawinan Di 

Indonesia Dan Tunisia”, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) 

bagaimana perbandingan penerapan nafkah menurut UU perkawinan di Indonesia 

dan Tunisia dan (2) apa sajakah faktor yang melatarbelakangi penerapan nafkah di 

Indonesia dan Tunisia. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa sistem pratiarki 

yang menempatkan suami sebagai kepala rumah tangga sampai sekarang masih 

                                                           
12

 Okta Vinna Abri Yanti, “Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam 

Prespektif Kompilasi Hukum Islam”, Skripsi, (Lampung: IAIN Metro,2017),70. 
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dianut oleh undang-undang perkawinan di Indonesia. Konsep perundangan 

perkawinan di Indonesia menganut prinsip perkawinan dalam Mazhab Syafi’i, 

yang dimana pembebanan kewajiban nafkah ada pada suami. Berbeda dengan 

konsep perundangan di Tunisia. Prinsip perkawinan di Tunisia adalah dualisme 

mazhab, yaitu Hanafi dan Maliki, dan juga dipengaruhi oleh prinsip hukum 

Prancis. Kewajiban nafkah di dalam UU Perkawinan Tunisia, tidak sepenuhnya 

menganut sistem pratriarki, anak tetapi sudah dipengaruhi oleh liberalisme dimana 

prinsip kesetaraan gender seperti kewajiban nafkah tidak hanya pada suami akan 

tetapi istri juga diwajibkan memberikan nafkah.
13

 Persamaan skripsi ini dengan 

yang penulis tulis adalah sama sama membahas nafkah dalam ketentuan Indonesia 

dan tunisia namun dibedakan skripsi ini tidak membahas tentang ketentuan sanksi 

suami yang tidak memberikan nafkah. 

Skripsi yang ditulis oleh Nafidhatul Lailiya (IAIN Tulungagung 2015) 

yang berjudul “Akibat Hukum Pengabaian Nafkah terhadap Istri Menurut UU 

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam”. Dari kesimpulan yang didapat, 

akibat hukum pengabaian nafkah terhadap istri menurut UU Perkawinan No.1 

Tahun 1974 adalah istri dapat mengajukan gugatan nafkah atau perceraian di 

Pengadilan, suami berkewajiban membayar nafkah istri dalam gugatan nafkah dan 

jika gugatan cerai dapat memutuskan tali perkawinan dan suami berkewajiban 

memberikan biaya penghidupan bagi bekas istri apabila terjadi perceraian. 

Sedangkan menurut Hukum Islam, jika dalam keadaan kesulitan, istri tidak boleh 

memenjarakan suami. Hakim di pengadilan berhak menyita harta suami secara 
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Heri Safrijal, “Penerapan Nafkah Menurut UU Perkawinan Di Indonesia Dan Tunisia”, 

Skripsi,(Jakarta: UIN Syarif Hudayatullah,2017),81. 
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paksa dan harganya diserahkan pembiyaan istri apabila suami dalam keadaan 

lapang tapi tidak melaksanakan kewajibannya. Ada jalan alternatif lain selain istri 

dapat menggunakan hak fasakh nikah. Jika suami bakhil tidak memberikan nafkah 

tanpa alasan-alasan yang dibenarkan syara’, istri berhak menuntut jumlah nafkah 

tertentu.
14

 Persamaan skripsi ini dengan yang penulis tulis adalah sama sama 

mebahas nafkah dan perbedaanya terletak pada skripsi ini hanya membahas 

nafkah di negara Indonesia 

Skripsi yang ditulis Nurul Julia Ashari Fakultas Syariah dan Hukum UIN 

Alauddin Makasar yang berjudul “Analisis Relasi Gender Terhadap Pencari 

Nafkah” pada atahun 2017. Skripsi ini berisi tentang hakikat gender dalam 

keluarga yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan 

yang dapat berubah oleh keadaan sosial budaya dan masyarakat. Mengenai relasi 

antara suami dan istri dalam keluarga jama’ah tabliq dititik beratkan pada 

perilaku, fungsi dan peran masing-masing yang dilakukan pada saat suami khuruj 

dan istri sebagai pengganti kepala rumah tangga. Mengenai tanggapan istri 

jama’ah tabliq terhadap praktik nafkah dalam keluarga jama’ah tabliq bahwa tidak 

bertentangan dengan hukum Islam.
15

 Persamaan skripsi ini dengan yang penulis 

tulis adalah sama sama mebahas nafkah dan perbedaanya skripsi ini tidak 

membahas tentang perbandingan negara Indonesia dan Tunisia. 
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2015), 70. 
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F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitaian ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library 

Research). Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan 

menggunakan literatur (Kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun 

laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu
16

 penelitian ini juga 

menggunakan sumber-sumber ilmiah lainya yang relevan dengan pembahasan 

penelitian ini, seperti skripsi, tesis, jurnal dan lainya sebagainya yang 

membahas mengenai ketentuan nafkah dalam perundang-undangan negara 

Indonesia dan Tunisia. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian 

hukum. Salah satu metode pendekatan penelitian hukum adalah pendekatan 

perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundang-undangan 

(statute approace) dipilih karena kajian penelitian ini bersifat yuridis-

normatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan undang-undang yang 

berhubungan dengan ketentuan nafkah dalam perundang-undangan Indonesia 

yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan 

sedangkan undang-undang Tunisaia Code of Personal Status (CPS).  

2. Data dan Sumber Data 

Dalam hal ini penulis menggunakan cara library research (penelitian 

kepustakaan). Sumber data yang digunakan penulis berasal dari bahan 
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 Etta Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian, 

(Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET. 2010),28. 
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pustaka mengenai ketentuan nafkah di Indonesia dan Tunisa yang dapat 

dikategorikan menjadi dua sumber yaitu: 

a. Sumber Data primer 

Sumber data primer yaitu yang diperoleh atau dikumpulkan 

peneliti secara langsung dari sumber asli yakni berupa perundang-

undangan Indonesia yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam, undang-

undang perkawinan, undang-undang PDKRT, sedangkan undang-undang 

Tunisaia Code of Personal Status (CPS). 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang 

diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara 

(diperoleh dan dicatatkan oleh pihak lain). Sumber data sekunder yaitu 

berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam 

arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan maupun tidak 

dipublikasikan. Untuk membentu menelaah data-data yang dihimpun dan 

sebagai komparasi dari data primer, penulis menggunakan buku-buku 

pendukung sekunder antara lain, undang-undang tentang perkawinan, 

Kompilasi Hukum Islam, buku-buku perkawinan, buku studi kawasan, 

buku hukum keluarga, buku perbandingan hukum perkawinan di dunia 

Islam, dan buku  lainya yang berkaitan dengan obyek penelitian. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik dokumenter yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun 
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dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun 

elektronik. Teknik ini dengan cara menggumpulkan data melalui peninggalan 

tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang 

pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan 

masalah penyelidikan.
17

 Kemudian penulis mengolahnya melalui langkah-

langkah sebagai berikut: 

a. Editing: memeriksa kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi 

kelengkapan, kejelasan makna dan koherensi makna antara yang satu 

dengan yang lain. 

b. Organizing: menyusun data dan sekaligus mensistematika dari data-data 

yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah direncanakan 

sebelumnya sesuai permasalahannya. 

c. Penemuan Hasil: melakukan analisis lanjutan terhadap hasil penyusunan 

data menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang ditentukan 

sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban 

dari rumusan masalah. 

4. Analisa Data 

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan content analysis 

(analisis isi) yaitu mengungkapkan isi sebuah buku secara jelas, objektif, dan 

sistematis dengan metode komparatif yaitu menampilkan data-data dan 

perundang-undangan Indonesia yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam Bab 

Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 77- Pasal 84 sedangkan undang-undang 
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 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, 2007), 141. 
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Tunisaia Code of Personal Status (CPS) Pada Pasal 23 untuk kemudia 

dibandingkan antar data-data yang satu dengan data-data lainya sehingga 

dapat ditarik suatu kesimpulan. Tahap-tahap analisis data sebagai berikut:  

a. Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan dari berbagai sumber pustaka seperti buku-buku, 

kitab, jurnal, skripsi maupun penelitian yang membahas tema yang 

terkait. 

b. Pengklasifikasian Data 

Data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai 

dengan rumusan permasalahan yang telah ditentukan. 

c. Penafsiran Isi Data 

Setelah data terklasifikasi, kemudian ditafsirkan sehingga dapat 

diketahui penjelasan mengenai Ketentuan Nafkah dalam perundang-

undangan Negara Indonesia dan Tunisia, selanjutnya dianalisis dengan 

berpijak pada teori dalam hukum Islam. 

G. Sistematika Penulisan  

Untuk memberikan gambaran pembahasan yang jelas dalam penelitian 

skripsi ini, maka penulisan ini disusun secara sistematis, yang masing-masing bab 

mencerminkan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan yaitu, sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

telaah pustaka, dan sistematika pembahasan. 
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BAB II : KETENTUAN NAFKAH DALAM PERUNDANG-UNDANGAN 

INDONESIA 

Bab ini membahas tentang hukum keluarga di Indonesia, sejarah 

hukum keluarga di Indonesa, ketentuan nafkah di Indonesia, dan 

ketentuan sanksi suami di Indonesia. 

BAB III : KETENTUAN NAFKAH DALAM PERUNDANG-UNDANGAN 

TUNISIA 

Bab ini membahas tentang hukum keluarga di Tunisia, sejarah hukum 

keluarga di Tunisia, sistem politik dan pemerintahan Tunisia, 

ketentuan nafkah, dan ketentuan sanksi suami di Tunisia. 

BAB IV : ANALISIS KETENTUAN NAFKAH DALAM PERUNDANG-

UNDANGAN INDONEISA DAN TUNISIA 

Bab ini membahas analisis perbandingan ketentuan nafkah Indonesia 

Tunisia dan ketentuan sanksi suami Indonesia Tunisia. 

BAB IV  : PENUTUP 

Bab ini memaparkan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan 

masalah, serta saran-saran dari penulis mengenai ketentuan nafkah di 

Indonesia dan Tunisia. 
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BAB II 

KETENTUAN NAFKAH DALAM PERUNDANG-UNDANGAN  

NEGARA INDONESIA 

 

A. Hukum Keluarga Negara Indonesia 

Indonesia adalah salah satu negara yang secara konstitusional tidak 

menyatakan diri sebagai negara Islam tetapi mayoritas penduduknya menganut 

agama Islam. Secara sosiologis, hukum Islam dapat dikatakan telah berlaku di 

Indonesia, sebab sebagian hukum Islam telah hidup dan berkembang di 

Masyarakat sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam, kemudian berlaku pada masa 

penjajahan kolonial Belanda hingga zaman kemerdekaan. Secara yuridis, sebagian 

hukum kelurga Islam telah dilaksanakan. Namun, perlu diketahui penerapan 

prinsip berangsur-angsur dalam pengundangan hukum Islam Indonesia.
1
 

Para ahli sejarah telah banyak mengemukakan pendapatnya tentang kapan 

tepatnya Islam datang ke Indonesia. Ada yang mengatakan bahwa Islam datang ke 

Indonesia sejak abad pertama Hijriyah (abad ke 7 Masehi), namun ada yang 

mengatakan bahwa Islam datang ke Indonesia sekitar abad keempat Hijriyah. 

Dugaan bahwa Islam telah datang ke Indonesia sejak abad pertama Hijriyah, 

karena pada tahun 650 M, yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Usman bin 

Affan sudah ada orang Islam yang datang ke Sumatera.
2
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Masuknya Islam ke tanah Jawa diperkirakan sudah terjadi pada sekitar 

abad ke 10 M, melalui kota-kota pesisir. Islam telah masuk ke tanah Jawa jauh 

sebelum kedatangan Maulana Malik Ibrahim yang wafat pada tahun 1419 M, dan 

dimakamkan di Gresik. Hal ini antara lain dibuktikan oleh adanya makam seorang 

wanita Islam di kota Gresik yang bernama Fatimah binti Maimun bin Hibbatallah 

yang berangkat tahun 475/485 H, bertepatan dengan tahun 1082/1102 M. sebelum 

raja Kediri terakhir Kartajaya (1200-1222) sudah ada pedagang-pedagang Islam 

yang datang ke tanah Jawa, bahkan dalam permulaan abad 13 agama Islam sudah 

tersiar luas di kalangan rakyat, hanya belum ada perhatian para ahli sejarah, oleh 

karena rajanya masih beragama Hindu dan Budha. Dari uraian di atas, nampak 

bahwa Islam datang ke kepulauan Nusantara dan dipeluk sebagai agama oleh 

bangsa Indonesia, telah terjadi jauh sebelum penjajah Belanda datang ke negri ini, 

pada sekitar abad ke 15 M.
3
 Islam telah diterima oleh bangsa Indonesia jauh 

sebelum penjajah datang ke Indonesia. Waktu penjajah Belanda datang di 

Indonesia (Hindia-Belanda), mereka menyaksikan kenyataan bahwa di Hindia 

Belanda sudah ada hukum yang berlaku, yaitu agama yang dianut oleh penduduk 

Hindia Belanda, seperti Islam, Hindu, Budha, dan Nasrani, di samping hukum 

adat bangsa Indonesia (adatrecth).
4
 

B. Sejarah Undang-Undang Hukum Keluarga Indonesia 

Perundang-undangan Indonesia baik Undang-undang perkawinan maupun 

Kompilasi Hukum islam mempunyai nilai historis di balik penyusunannya. Usaha 

ke arah pembentukan undang-undang perkawinan telah dimulai sejak tahun 1960 
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dengan Surat Keputusan Mentri Agama No. B/2/449 tanggal 1 Oktober 1950 

dengan membentuk panitia penyelidik peraturan hukum perkawinan, talak dan 

rujuk yang diketuai Mr. Teuku Muhammad Hasan. Setelah mengalami beberapa 

kali perubahan personalia, maka tanggal 1 April 1961 dibentuk panitia baru yang 

diketahui Mr. H. Moh. Noer Poerwosoetjipto, yang diberi tugas untuk meninjau 

kembali segala peraturan mengenai perkawinan dan menyusun rancangan yang 

selaras dengan perkembangan dan dinamika masyarakat.
5
 Panitia ini berhasil 

menyelesaikan dua rancangan yaitu: 

1. Rancangan Undang-Undang tentang Peraturan Perkawinan Umat Islam, yaitu 

sebuah draf hukum perkawinan bagi umat Islam. Rancangan ini diselesaikan 

pada tahun 1952. 

2. Rancangan Undang-Undang tentang ketentuan-ketentuan pokok perkawinan, 

yang dijadikan hukum umum bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa 

memperhatikan kepercayaan agama dan kesukuannya. Rancangan ini 

diselesaikan pada tahun 1954. 

Kedua rancangan ini didasarkan atas mazhab pemikiran yang berkembang 

di Indonesia yang menghormati perbedaan hukum-hukum perkawinan sesuai 

dengan beragamnya masyarakat Indonesia. Pada 31 Juli 1972, dari kedua draf 

undang-undang yang terselesaikan, Presiden Republik Indonesia menyampaikan 

kepada DPR RI Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan dan menarik 

kembali Rancangan Undang-Undang tentang ketentuan pokok perkawinan. 

Rancangan yang disampaikan presiden tersebut mulai mendapat reaksi keras dan 
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pro-kontra dari segala lapisan masyarakat muslim. Khutbah di masjid-masjid, 

ceramah, pengajian, tulisan di media masa, demonstrasi, dan berbagai pernyataan 

ormas Islam yang pada intinya menolak rancangan tersebut karena dianggap 

bertentangan dengan hukum Islam. Penentangan terhadap rancangan tersebut 

berasal baik dari kaum tradisionil maupun kaum reformis.  

Setelah mengalami perubahan, RUU Perkawinan tersebut disahkan 

menjadi Undang-undang Perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974 dalam 

Lembaran Negara Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian 15 bulan 

setelah disahkannya Undang-undang tersebut, pada tanggal 11 April 1975 telah 

diundangkan Peraturan Perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1975 nomor 12; tambahan 

Lembaran negara Republik Indonesia tahun 1975 nomor 3050) sebagai penjelasan 

dari Undang-undang Perkawinan yang diundangkan sebelumnya.
6
 

Di samping Undang-undang Perkawinan, aturan lain yang juga menjadi 

pedoman bagi muslim Indonesia adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun 

latar belakang disusunnya KHI adalah keragaman hakim pengadilan agama di 

Indonesia dalam memberikan putusan terhadap perkara yang sama. Terjadinya 

keragaman tersebut hagai akibat tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang 

sama. Secara material memang telah ditetapkan 13 kitab yang dijadikan rujukan 

dalam memutus perkara yaitu Al-Bajuri, Fath al-Mu'in dengan Syarahnya, 

Sharqawi 'ala al-Tahrir, Qalyubi/Muhalli, Fath al-Wahhab dengan Syarahnya, 

Tuhfah, Targhib al-Musytaq, Qawanin al-Syar'iyyah Li sayyid 'Uthman ibn 
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Yahya, Qawanin al-Syar'iyyah Li sayyid Sadaqah Dahlan, Shamsuri Li al-

Fara'idl, Bughyah al-Mustarshidin, Al-Figh'Ala al- Madhahib al-Arba'ah, dan 

Mughni al-Muhtaj.
7
 

Dua belas dari Ketiga belas kitab fikih tersebut adalah kitab yang 

bernuansa mazhab Syafii. Hanya kitab Al-Fiqh 'Ala al-Madhahib al- Arba'ah saja 

yang di dalamnya terdapat ketentuan dari mazhab lain yaitu Hanafi, Hambali, dan 

Maliki. Ketiga belas kitab ini menjadi standar dan rujukan bagi pengadilan agama 

sejak di keluar- kannya Surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama tanggal 18 

Februari 1958 nomor 13/1/735. Namun demikian tetap saja menimbulkan 

persoalan yaitu tidak adanya keseragaman putusan hakim. 

Berangkat dari realitas ini, keinginan menyusun "Kitab Hukum Islam" 

dalam bentuk kompilasi dirasakan semakin mendesak. Menurut Busthanul Arifin, 

perlunya membuat Kompilasi Hukum Islam didasari pada pertimbangan-

pertimbangan sebagai berikut:  

1. Untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain 

hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum 

maupun oleh masyarakat. 

2. Persepsi yang tidak seragam tentang syari'ah akan dan sudah menyebabkan 

hal-hal:  

a. Ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut hukum Islam 

itu. 

b. Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syariat itu. 
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c. Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan 

dan alat-alat yang tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 

perundangan lainnya.  

Di dalam sejarah Islam, pernah ada negara yang memberlakukan hukum 

Islam sebagai sebuah perundang-undangan yaitu: 

1. Di India pada masa Raja An Rijeb yang memuat dan memberlakukan 

perundang-undangan yang terkenal dengan Fatwa Alamfiri. 

2. Di Kerajaan Turki yang terkenal dengan Majallah al-Ahkam al- Adiyah. 

Pembentukan Kompilasi Hukum Islam dilaksanakan oleh Tim Pelaksana 

Projek yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah 

Agung RI dan Menteri Agama RI. No. 07/ KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985 

tanggal 25 Maret 1985 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Proyek Pembangunan 

Hukum Islam melalui Yurisprudensi. Dalam SKB tersebut ditetapkan H. 

Busthanul Arifin sebagai pimpinan projek yang dibantu oleh HR. Soegianto dan 

H. Zaini Dahlan sebagai Wakil Pimpinan Umum. Selain ketiga tokoh tersebut 

terdapat tokoh lain dengan jabatan yang berbeda pula yaitu H. Masrani Basran 

(Pimpinan Pelaksana Proyek), H. Mukhtar Zarkasih (Wakil Pimpinan Pelaksana), 

Lies Sugondo (Sekretaris), Marfudin Kosasih (Wakil Sekretaris), Alex Marbun 

(Bendahara dari unsur Mahkamah Agung) dan Kadi (Bendahara dari unsur 

Departemen Agama). Selain itu juga terdapat pelaksana bidang yang meliputi 

pelaksana bidang kitab/yurisprudensi, pelaksana bidang wawancara, dan 



 

 
  

pelaksana bidang pengumpulan dan pengolahan data.
8
 Program penyusunan KHI 

sendiri dilakukan dengan beberapa tahap", yaitu: 

1. Pembahasan Kitab-kitab fikih, minimal 13 macam kitab standar.  

2. Wawancara dengan para ulama untuk mengetahui pendapat mereka tentang 

masalah tersebut. 

3. Menelaah yurisprudensi (putusan-putusan Pengadilan Agama yang sudah 

dijatuhkan akan dikaji dan dipilih mana yang diperlukan dan dapat 

diterapkan). 

4. Studi banding dengan mempelajari negara-negara lain memberlakukan 

hukum Islam berkenaan dengan bidang-bidang vang akan dikompilasikan di 

Indonesia. Adapun negara yang menjadi tujuannya adalah Maroko, Turki, dan 

Mesir. 

Setelah keempat tahap tersebut dilakukan, maka hasil kompilasi disusun 

menjadi semacam Kitab Undang-Undang yang masih berbentuk draf. Selanjutnya 

diadakan lokakarya pada tanggal 2 sampai 5 Februari 1988 di Hotel Kartika 

Chandra Jakarta. Lokakarya ini diikuti 124 peserta dari seluruh Indonesia yang 

terdiri dari para Ketua Umum Majelis Ulama Provinsi, para Ketua Pengadilan 

Tinggi Agama seluruh Indonesia, beberapa Rektor IAIN, beberapa Dekan 

Fakultas Syari'ah IAIN, sejumlah wakil organisasi Islam, sejumlah ulama dan 

cendekiawan muslim baik di daerah maupun pusat, dan wakil dari organisasi 

wanita. Dalam lokakarya tersebut para peserta dibagi ke dalam tiga komisi, yaitu 
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Komisi I membidangi Hukum Perkawinan, Komisi Il membidangi hukum 

Kewarisan, dan Komisi III membidangi Hukum Perwakafan.
9
 

Dari proses di atas, dihasilkan rumusan Kompilasi Hukum Islam yang 

terdiri dari tiga buku. Buku I tentang Perkawinan, buku II tentang Kewarisan, 

buku III tentang Perwakafan. Setelah mengalami penghalusan redaksi, Kompilasi 

Hukum Islam diserahkan kepada Presiden oleh Menteri Agama untuk 

memperoleh bentuk yuridis untuk digunakan dalam praktik di lingkungan 

Peradilan Agama, sehingga lahirlah Inpres (Instruksi Presiden) No. 1 Tahun 1991 

pada tanggal 10 Juni 1991 yang isinya menginstruksikan kepada Menteri Agama 

Republik Indonesia untuk: 

1. Menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari: Buku I tentang 

Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, Buku III tentang Hukum 

Perwakafan, untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat 

yang memerlukannya. 

2. Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung 

jawab. 

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam sangat ditentukan oleh instrumen 

yuridisnya, yaitu Inpres, maka kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam sistem 

perundang-undangan Republik Indonesia berada di bawah Keputusan Presiden 

(Keppres). Karena berbentuk Inpres, maka Kompilasi Hukum Islam itu tidak 

berlaku umum, lebih, lebih dengan melihat diktum-diktum yang terdapat di 

dalamnya bersifat tidak tegas maka Kompilasi Hukum Islam dapat digolongkan 
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ke dalam rumpun hukum fakultatif yang memungkinkan terjadinya 

penyimpangan-penyimpangan dan seorang dapat menentukan pilihan antara taat 

dan tidak taat. 

Indonesia, UU pertama tentang perkawinan dan perceraian, yang sekaligus 

dikelompokkan sebagai usaha pembaharuan hukum pertama, adalah dengan 

diperkenalkan UU No.22 Tahun 1946. Pertama UU ini hanya berlaku untuk 

wilayah pulau Jawa, yang kemudian Undang-undang pertama tentang perkawinan 

yang lahir setelah Indonesia merdeka ini diperluas wilayah berlaku untuk seluruh 

Indonesia dengan UU no. 32 tahun 1954, yakni undang-undang tentang 

pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Keberadaan undang-undang No 22 Tahun 1946 

ini adalah sebagai kelanjutan dari Stbl. No 198 tahun 1895," dan sebagai 

pengganti dari Huwelijk Ordonantie stbl. No. 348 tahun 1929 Jo. Stbl. No 467 

tahun 1931, dan Vorstenlandse huwelijk Ordonantie Stbl. No 98 tahun 1993." 

Dengan demikian, secara umum ditulis, ada dua tahap pemberlakuan UU No. 22 

tahun 1946, yakni: 1) tanggal 1 Februari 1947 untuk wilayah Jawa dan Madura 2) 

tanggal 2 Nopember 1954 untuk wilayah lainnya. 

UU No 22 Tahun 1946 ini dikuti dengan lahirnya UU No. 1974 tentang 

perkawinan. UU No 1 tahun 1974 yang berlaku secara efektif sejak tanggal 1 

Oktober 1975 ini adalah UU pertama yang mencakup seluruh unsur-unsur dalam 

perkawinan dan perceraian. Adapun isi dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 

terdiri dari 14 bab dan 67 pasal. 

Kehadiran UU No. 1 Tahun 1974 ini disusul dengan lahimya peraturan 

pelaksanaan dengan peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 tentang 



 

 
  

pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yang kemudian disusul pula 

dengan keluarnya Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Pada 

akhirnya 1991 berhasil disusun Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) 

mengenai perkawinan, pewarisan, dan perwakafan. Kompilasi ini berlaku dengan 

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991, yang kemudian 

diikuti dengan keluarnya Keputusan Menag R.I. No. 154 Tahun 1991 tentang 

Pelaksanaan Instruksi Presiden R.I. No. 1 Tahun 1991 tersebut.
10

 

C. Ketentuan Nafkah dalam Hukum Keluarga di Indonesia 

Undang-undang Kompilasi hukum Islam (KHI) telah merumuskan secara 

jelas mengenai tujuan perkawinan yaitu untuk membina keluarga yang bahagia, 

kekal dan abadi berdasarkan syari’at dari Tuhan Yang Maha Esa. Jika tujuan 

perkawinan tersebut ingin terwujud, sudah barang tentu tergantung pada 

kesungguhan dari kedua pihak, baik dari suami mapun istri. Oleh karena itu, 

perkawinan tidak hanya dipandang sebagai media untuk merealisasikan syari’at 

Allah agar mendapatkan kebaikan di dunia dan diakhirat.
11

 

Adapun dalam hal nafkah atas kewajiban suami terjadap istri mencakup 

kewajiban materi berupa kebendaan dan kewajiban non materi yang bukan berupa 

kebendaan secara khusus dia atur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 

Tahun 1974. Kedudukan suami dalam keluarga sebagai kepala keluarga yang 

mana salah satu kewajiban suami adalah memberikan nafkah baik rumah, sandang 

maupun pangan. Istri berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengatur keuangan 

dalam rumah tangga yang di peroleh dari nafkah yang diberikan oleh suami 
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kepada istri. Merujuk pada UU Perkawinan di Indonesia No. 1 Tahun 1974, 

persoalan nafkah diatur dalam Bab VI Hak dan Kewajiban Suami istri yang 

termuat dalam pasal 34 berikut ini: 

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan 

hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 

2. Istri wajib mengatur urusan berumah tangga sebaik-baiknya. 

3. Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan 

gugatan kepada pengadilan. 

Dalam UU ini dijelaskan secara formil pemenuhan nafkah keluarga adalah 

tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga, namun demikian istri 

memiliki kewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, 

sehingga dalam peraturan ini secara tersirat kita dapati pembagian peran antara 

suami istri dalam kehidupan berumah tangga, sebagaiman yang telah diatur dalam 

pasal 31 ayat (3).
12

 

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami 

dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam 

masyarakat 

2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum 

3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. 

Di dalam Kompilasi Hukum Islam dalam BAB Hak dan Kewajiban Suami 

Istri (Pasal 77- Pasal 84). Dikatakan bahwa dalam Pasal 79 (1) suami adalah 

kepala keluarga, dan istri adalah ibu rumah tangga. Sedangkan pada pasal 80 ayat 
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(2), sama dengan isi pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, “Suami wajib 

melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah 

tangga sesuai dengan kemampuannya.” Pelaksanaan nafkah tersebut akan menjadi 

wajib bagi suami jika sudah mulai berlaku tamkin sempurna dari istrinya,
13

 

sebagaimana diatur pada Pasal 80 ayat (5), “Kewajiban suami terhadap istrinya 

seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada 

tamkin sempurna dari istrinya.” Akan tetapi, pada ayat selanjutnya, ada dua 

pilihan hukum yang harus diperhatikan. Dimana seorang istri bisa membebaskan 

tanggungan kewajibannafkah dari suamidan seorang suami bisa terbebas 

kewajiban memberi nafkah kepada istri sebagaimana yang termuat dalam Pasal 80 

ayat (7) disebutkan, “Kewajiban suami sebagimana dimaksud ayat(5) gugur 

apabila istri nusyūz.” 

Persoalan nusyūz ini merupakan pembahasan sendiri dalam kajian fiqih, 

karena kata nusyuz sendiri disebutkan dua kali di dalam Al-Qur’an yaitu Surat an-

Nisa’ ayat 34 membicarakan nusyūz istri terhadap suami dan an-Nisa’ ayat 128 

tentang nusyūz suami terhadap istri. Sebagai gambaran umum nusyūz yang 

dimaksud disini adalah pembangkangan seorang istri kepada suaminya, seperti 

tidak melaksanakan kewjiban utama seorang istri yaitu berbakti lahir dan batin 

kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam sebagaimana yang 

termuat di dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. 
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Dalam pasal-pasal berikutnya ditegaskan bahwa sandang pangan, dan 

papan sang istri dan anak-anaknya adalah tanggung jawab suami. Di satu sisi, 

implementasi pasal mengenai hak dan kewajiban suami istri ini merupakan bentuk 

pengaturan tata keluarga demi kemaslahatan berumah-tangga, namun di sisi lain, 

pasal tersebut dianggap membatasi kebebasan istri untuk berkarir karena 

tercantum bahwa kewajiban untuk istri adalah berbakti lahir dan batin kepada 

suami serta mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-

baiknya.
14

 

D. Ketentuan Sanksi Suami dalam Hukum Keluarga di Indonesia 

Berbeda dengan negara Tunisia yang mengatur tegas mengenai sanksi 

suami yang lalai tidak memberikan kewajiban nafkanya kepada istri. Di dalam 

peraruran perundangan perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tidak diatur secara tegas dan menjelaskan tentang sanksi bagi suami 

yang lalai dalam kewajibanya untuk memberiakan nafkah, hanya saja pada 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam 

Rumah Tangga pasal 9 yang mengatakan bahwa setiap orang dilarang 

menelantarkan dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang 

berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan 

kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan. 

Sanksi bagi orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah 

tagganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UU PDKRT berdasarkan 
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pasal 49 huruf a UU PDKRT adalah pidana penjara paling lama (tiga) tahun atau 

denda paling banyak Rp.15.000.000.-. 

Indonesia juga mengatur aturan tentang pengajuan cerai gugat ke 

Pengadilan yang diajukan oleh istri jika ditinggal suami selama 2 (dua) tahun 

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain 

yang diluar kemampuanya yang otomatis suami tidak memberikan nafkahnya 

kepada keluarga. Hal tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Bab XVI 

Pasal 116 butir a.
15

 

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya menganut Mazhab Sha>fi’i >  

dan sekaligus dalam pembentukan undang-undang perkawinannya Indonesia 

memakai pemikiran dan pendapat dari Mazhab Sha>fi’i >  yang memiliki 

pengaruh kuat dalam pembentukan undang-undangnya. Di antaranya pada 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 33 ayat (1) disebutkan bahwa suami 

wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hudup 

berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Mazhab Sha>fi’i > yang menyatakan bahwa tentang persoalan nafkah ini tidak 

mengaitkan pendapat besaran nafkah dengan batas kecukupan. Beliau mengatakan 

nafkah ditetapkan berdasarkan ketentuan syarat. Lebih jauh lagi di Indonesia 

diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatakan bahwa setiap 

orang yang dilarang menelatarkan dalam lingkup rumah tangganya, padahal 

menurut hukum yang berlakyu baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia 
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wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada tersebut.
16

 

Lalu Indonesia juga memberlakukan sanksi hukum terhadap suami yang tidak 

memberikan nafkah. Sanksi bagi suami yang menelantarkan orang lain dalam 

ruang lingkup rumah tangganya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat 

(1) UU PDKRT tertuang dalam pasal 49 huruf a UU PDKRT adalah pidana paling 

lama (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,-. 
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BAB III 

KETENTUAN NAFKAH DALAM PERUNDANG-UNDANG  

NEGARA TUNISIA 

 

A. Hukum Keluarga di Tunisia 

Tunisia merupakan negara berbentuk republik yang dipimpin oleh seorang 

Presiden. Negara yang beribukotakan Tunis ini menjadikan Islam sebagai agama 

resmi negara. Republik Tunisia adalah sebuah negara Arab Muslim di Afrika 

Utara, tepatnya di pesisir laut tengah. Tunisia berbatasan dengan Aljazair di 

sebelah barat, dan Libiya di selatan dan timur. Di antara negara-negara yang 

terletak di rangkaian Pegunungan Atlas, wilayah Tunisia termasuk paling timur 

dan terkecil. 40% wilayah Tunisia berupa padang pasir Sahara, sisanya tanah 

subur.1 

Mayoritas masyarakatnya (sekitar 98%) adalah muslim Sunni," bermazhab 

Maliki dan sebagian Hanafi, karena itu dalam persoalan perdata, kedua mazhab 

tersebut sama-sama dipergunakan. Namun banyak di antara berbagai dinasti yang 

pernah berkuasa di Tunisia baik lebih memilih pandangan ulama-ulama 

pembaharu, seperti beda, seperti Dinasti Syi'ah Fatimiyah sekitar abad X. Setelah 

dinasti ini tumbang, praktis kaum Syi'ah menjadi kelompok minoritas. Demikian 

pula mazhab Hanafi asing maupun asli Tunisia memiliki keyakinan yang berbeda 

yang membentuk negeri ini sampai protektorat Perancis dat minoritas kecil di 
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Tunisia, namun memberi pengaruh penting di negeri ini sampai protektorat 

Perancis datang pada tahun 1883. 

Langkah nasionalisme bangsa Tunisia dipelopori gerakan kalangan elit 

intelektual yang dikenal dengan Young Tunisans, yang bertujuan mengasimilasi 

(memadukan) peradaban Perancis sampai akhirnya mereka dapat mengatur negara 

mereka sendiri. Mereka menggerakkan semangat egalitarisme, namun Perancis 

tidak menanggapinya secara serius. Langkah yang lebih serius dalam gerakan 

dasar nasionalis yang terjadi hanya sesaat sebelum dan sesudah Perang Dunia I 

dalam sebuah gerakan yang dipimpin oleh Abd al-Aziz Thalabi. Langkah ketiga 

datang pada tahun 1930-an saat seorang pengacara muda, Habib Bourguiba, 

memutuskan hubungan dengan Destour Party dan memproklamasikan Neo 

Destour. Prancis mengakui otonomi Tunisia pada tahun 1955 dan 

kemerdekaannya pada Maret 1956. Pada tahun 1957 negara Tunisia memilih 

Bourguiba sebagai presiden pertamanya. 

Setelah merdeka pada 20 Maret 1956, Tunisia segera menyusun berbagai 

pembaharuan dan kodifikasi hukum berdasarkan mazhab Maliki dan Hanafi. 

Upaya pembaharuan ini didasarkan pada penafsiran liberal terhadap Syariah, 

terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga. Lahirlah Majallat al-Ahwal asy-

Syakhsiyyah yang kontroversial. Di bawah kepemimpinan Presiden Habib 

Bourguiba Tunisia menjadi negara Arab pertama yang melarang poligami." 

Majallat itu sendiri mencakup materi hukum perkawinan, perceraian, dan 

pemeliharaan anak, yang berbeda dengan ketetapan hukum Islam klasik. Pada 

perkembangan selanjutnya, Majallat atau Undang-Undang Status Personal tahun 



 

 
  

1956 ini telah mengalami beberapa kali perubahan, penambahan, dan modifikasi 

lebih jauh melalui amandemen Undang-undang sampai dengan tahun 1981. 

Selanjutnya pemerintah Tunisia pada saat itu membentuk sebuah komite di bawah 

pengawasan Syeikh al-Islam yaitu Muhammad Ju'ayad untuk memberlakukan 

undang-undang secara resmi. Syekh Universitas Zaituna juga ikut berpartisipasi 

dalam komite tersebut. Dengan menggunakan sumber-sumber yang diperoleh, 

dari hasil-hasil komite Lai'hat, hukum keluarga ala Mesir, Yordania, Syiria, dan 

Turki Usmani. Komite tersebut mengajukan rancangan undang-undang hukum 

keluarga kepada pemerintah, dan akhirnya diberlakukanlah undang-undang 

tersebut pada tahun 1956.2 

Undang-Undang tersebut terdiri dari 167 pasal yang ditulis dalam 10 jilid 

yang dianggap cukup komprehensif, meskipun belum memuat undang-undang 

mengenai kewarisan. Undang- undang ini telah mengalami tujuh kali amandemen 

selama periode 1958-1966. Terakhir kali Undang-Undang ini diamandemen pada 

tahun 1981 (UU No. 7/1981), yang memperkenalkan beberapa modifikasi penting 

dari undang-undang sebelumnya. 

B. Sejarah Hukum Keluarga Tunisia 

Untuk mengikuti perkembangan pemikiran mengenai hukum keluarga di 

Tunisia, diperlukan pemahaman latar belakang mengenai sejarah Tunisia itu 

sendiri sebagai bangsa dan Negara.3 Sejak masuk dan berkembangnya Islam di 

Tunisa, mayoritas penduduknya menganut mazhab Maliki. Namun demikian, 

Tunisia juga dipengaruhi oleh mazhab Hanafi sebagai konsekuensi dari posisinya 
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yang merupakan salah satu daerah otonom dinasti Usmaniyah (sejak tahun 1574). 

Ketika bangsa Prancis menguasai Tunisia, mereka memberikan otoritas 

berimbang kepada hakim-hakim kedua mazhab tersebut untuk menyelesaikan 

kasus-kasus perkawinan, perceraian, warisan, dan kepemilikn tanah. 

Dalam perjalanannya, secara perlahan-lahan mereka juga mengadopsi 

prinsip-prinsip hukum Prancis, sehingga output system hukum yang dihasilan 

merupakan perpaduan sinergis antara prinsip-prinsip hukum Islam (Maliki dan 

Hanafi) dan prinsip-prinsip hukum sipil Prancis (Franch civil law). 

Dimulai pada abad ke-20 negara-negara muslim memperbarui hukum 

keluarga di dunia Islam. Di antaranya, batas nikah, pengaturan hak asuh anak, 

pencatatan perkawinan, mahar, poligami, nafkah, perceraian di pengadilan, hak-

hak setelah perceraian. 

Pada tanggal 20 Maret 1956, Tunisia resmi merdeka.4 Setelah merdeka 

pada tanggal 20 Maret 1956, Tunisia segera menyusun berbagai pembaharuan dan 

kodefikasi hukum berdasarkan mazhab Maliki dan Hanafi. Upaya pembaharuan 

ini didasarkan pada penafsiran liberal terhadap Syariah, terutama yang berkaitan 

dengan hukum keluarga. Lahirlah Majallat al-Ahwal asy-Syakhsiyyah yang 

kotraversial.5 Oleh banyak pengamat, hukum keluarga tersebut dianggap cukup 

maju dalam menginterpretasikan syariat Islam, terutama dalam membela hak-hak 

perempuan, namun bagi kalangan tertentu hukum keluarga itu dianggap 

menyalahi bahkan menentang syariat Islam. 
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Hukum keluarga Tunisia diatur dengan UU Status Pribadi (Law of 

Personal Status) tahun 1956 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1957. UU ini 

dimaksudkan menggabungkan pendapat-pendapat hukum keluarga Mazhab 

Maliki yang telah brkembang di sana sejak lama dan mazhab Hanafi yang dibawa 

oleh penguasa Kerajaan Turki Usmani. UU itu berawal dari draft yang 

dipersiapkan oleh sebuah kelompok ahli hukum pada sekitar tahun 1956 yang 

mencoba membuat perbandingan antara pendapat mazhab Maliki dan Hanafi yang 

kemudia diberi judul Laihat Majallat Alhkam Al-Shariyyah. Setelah Tunisia 

merdeka, kemudian dibentuk sebuah komite yang dipimpin oleh Syaikh al-Islam 

Tunisia, Muhammad Juait, dan dibantu oleh Rektor Universitas Zaytunah, Tahir 

bin Asyur, untuk mempersiapkan draft UU Hukum Keluarga. Bahan yang 

digunakan komite itu ialah naskah Laihat yang disebutkan di atas dan berbagai 

UU Hukum Keluarga yang telah diberlakukan di Turki (1917), Mesir (1929), 

Yordan (1951), dan Syiria (1953). Hasil akhir komite itu kemudian diserahkan 

kepada pemerintah dan disahkan menjadi UU dengan judul Majallat Al-Ahwal 

Al-Syakhsiyyah (The Code of Personal Status) tahun 1956 yang berisi 170 Pasal.6 

Menurut catatan Tahir Mahmood di dalam bukunya yang berjudul “Family 

Law Reform in The Muslim World”, The Code of Personal Law Tunisia 1956 

(Majallat al-Ahwal al-Syakhsiyyah) yang berisikan 170 Pasal dengan 10 buku 

yang mulai berlaku ke seluruh Tunisia pada tanggal 1 Januari 1958, Undang-

UndanngNomor 41 Tahun 1962, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1964, 
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 M. Atho Mudzhar, Esai-esai Sejarah Sosial Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2014),.53. 



 

 
  

Undang-Undang Nomor 77 Tahun 1967 dan terakhir mengalami amandemen pada 

tahun 1981 melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1981.7 

Menurut catatan Lynn Welchman di dalam bukunya “Women And Muslim 

Family Laws In Arab States: A Comparative Overviw Of Textual Development 

And Advocacy”. Undang-undang Tunisia terakhir kali di amandemen yaitu pada 

tahun 1993 melalui Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1993. “Law No. 74/1993 of 

12 July 1993 amending certain provisions of the code of personal status”. 

Meskipun undang-undang hukum keluarga yang dikeluarkan oleh Presiden 

Bourguiba menuai kritik dan kecaman, tetapi pembaharuan hukum keluarga tidak 

sempat membuat goncang sosial dan politik di Negara tersebut. Atas saran dan 

dukungan beberapa elit ulama pembaharuan, Bourguiba tetap memberlakukan 

hukum keluarga tersebut. Ini tidak menutup kenyataan bahwa beberapa ulam 

Negara Timur Tengah terus melakukan kritik dan tetap menyuarakan penolakan 

terhadap hukum ini. Bahkan, mereka menjadikannya sebagai tolak ukur serta 

menggolongkan Tunisia sebagai Negara sekuler yang anti islam padahal dalam 

kostitusinya Islam merupakan dasar Negara. 8 

Ada sejumlah alasan pembentukan dan pemberlakuan UU baru Tunisia 

tersebut, sebagai berikut: 

1. Untuk mnghindari pertentangan antara pemikir mazhab Hanafi dan Maliki 

2. Untuk penyatuan pengadilan menjadi pengadilan nasional, sehingga tidak ada 

lagi perbedaan antara pengadilan agama dan pengadilan negeri 

3. Untuk membetuk undang-undang modern, sebagai referensi para hakim 
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4. Untuk menyatukan pandangan masyarakat secara keseluruhan yang 

diakibatkan adanya perbedaan dari mazhab klasik 

5. Untuk memperkenalkan undang-undang baru yang sesuai dengan tuntutan 

modernitas. 

C. Sistem Politik dan Pemerintahan Tunisia 

Tunisia adalah Negara republik yang menganut sistem hukum civil law. 

Hal ini dipengaruhi karena Tunisia pernah dijajah oleh prancis dari tahun 1881-

1883M
9
. bentuk Negara serta pola struktur kekuasaan politik dan pemerintahan di 

Tunisa tercermin dengan jelas dalam konstitusinya yang pertama kali 

diberlakukan pada tangga 1 Juni 1959. Pada perkembangan selanjutnya, konstitusi 

yang berisi 10 bab dan 74 Pasal ini telah mengalami beberapa proses amandemen 

yang kesemuanya terjadi pasca lengsernya Buorguiba dari kursi kepresidenan. 

Amandemen pertama disahkan tanggal 12 Juli 1988, selanjutnya berturut-turut 

pada tanggal 29 Juni 1991, tanggal 1 Juni 2002, tanggal 13 Mei 2003 dan tanggal 

28 Juli 2008. 

Sebelum tahun 2002, badan legislative Tunisia menganut sistem 

Unikameral, di mana 214 kursi anggota parlemen hanya diduduki oleh perwakilan 

dari partai politik yang ikut serta dalam pemilu. Kekuasaan eksekutif berada di 

tangan Presiden yang bertanggung jawab dalam semua penyelenggaraan 

pemerintahan dan penetapan dasar-dasar fundamental pembangunan. Presiden 

juga berperan sebagai kepala Negara sebagaimana tercermin dalam fungsi 

diplomatic dan posisinya sebagai pemimpin tertinggi militer. 
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Walaupun sepanjang sejarah berdirinya Republik Tunisia hanya memiliki 

dua Presiden, Konstitusi menyebutkan bahwa jabatan tertinggi eksekutif ini hanya 

dipegang selama lima tahun dan melalui proses pemilihan umum. Seperti 

disebutkan di atas, kostitusi Tunisia memberikan kekuasaan yang begitu luas 

kepada Presiden yang jauh melampaui kekuasaan legislative dan judikatif. 

Kekuasaan judikatif dipimpin oleh sebuah lembaga mirip Mahkamah Agung yang 

bernama Superior Council of Magistrature yang diduduki oleh hakim-hakim 

agung. Fungsi kehakiman di Tunisia menjalankan dua jenis peradilan umum 

(Court of Accounts) dan Administratif (Administrative Tribunal), dan terdiri dari 

tiga lever tingkatan berupa District Court, Court of Appeal dan Highest Court 

(Cour de Cassation). Di atas kertas kekuasaan judikatif ini berdiri secara 

independent. Tetapi karena status hakim-hakim yang dilantik dan diberhentikan 

oleh pemerintah, independensi mereka sangat rentan terhadap “petunjuk” 

pemerintah terutama dalam kasus-kasus politis yang sensitive.
10

 

D. Ketentuan Nafkah dalam Hukum Keluarga di Tunisia 

Persoalan nafkah di dalam UU Tunisia mendapatkan pembahasan yang 

tersendiri. Hal ini diatur didalam buku (bab) khusus di dalam uu No.1 Tahun 1956 

Code of Personal Status (CPS), secara keseluruhan pasal yang memuat tentang 

nafkah berjumlah 18 pasal, di mulai dari pasal 37-53. Code of Personal Status 

(CPS) atau Majallah al Ahwal as Syakhsiyyah (MAS) di Tunisia merupakan 

hukum keluarga paling progresif di dunia Islam saat itu, menginggat sejumalah 

pasalnya dinilai sejumlah pihak bertentangan dengan konsep fikih, bahkan dengan 
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teks Al Quran atau Hadits. Tak heran jika beberapa saat setelah CPS diluncurkan, 

lahirlah pro dan kontra di kalangan masyarakat. 

Pemerintah Tunisia berusaha meyakinkan publik bahwa CPS benar-benar 

merupakan hasil ijtihad pemerintah yang masih berada dalam bingkai syariat. 

Dalam sebuah pidato kenegaraan, Burguiba menegaskan bahwa CPS tidak 

bertentangan dengan satu ayat pun dari Al Quran, bahkan ia menghormati ruh/ 

spirit ayat-ayat itu serta menerapkanya.
11

 Berikut ini adalah salah satu pasal yang 

kontroversial dalam CPS. Kewajiban Nafkah menurut CPS (Code of Personal Status) 

Menurut CPS, Wanita adalah mitra sejajar dengan kaum pria. Karena itulah, nafkah 

dalam keluarga bukan hanya kewajiban suami, melainkan juga kewajiban istri. Pasal 23 

CPS berbunyi: 

“Istri harus berpartisipasi dalam menafkahi keluarga, jika ia memiliki harta”. 

Beberpa peraturan CPS menyebutkan bahwa kewajiban istri mencari 

nafkah sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, bukanlah merupakan kewajiban 

total yang meniadakan peran suami sama sekali. Kewajiban utama tetap ada pada 

suami. Istri hanya harus berpartisipasi,bukan pencari nafkah utama.
12

 Dan apabila 

istri tidak menjalankan sesuai undang-undang tersebut tidak ada sanksi yang 

diberikan. Meski demikian pasal ini tetap merupakan sebuah trobosan yang sangat 

berani, ditengah masyarakat Tunisia ketika itu yang berpegang teguh pada fikih 

klasik. Karena jika kita kembali kepada fikih, maka nafkah sepenuhnya 

merupakan kewajiban suami terhadap istri. Selain itu pasal ini juga merupakan 
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salah satu di antara upaya Borguiba dalam mendorong wanita bekerja di Tunisia. 

Di negeri paling utara benua Afrika ini, kaum wanita bebas bekerja di hampir 

seluruh bidang kehidupan. 

E. Ketentuan Sanksi Suami dalam Hukum Keluarga di Tunisia 

Dalam perkawinan, wanita ditempatkan pada kedudukan yang terhormat, 

dia diperlakukan sebagai manusia yang mempunyai hak-hak kemanusiaan yang 

sempurna. Selain mempunyai hak mahar, dia juga mempunyai hak nafkah yang 

pada dasarnya adalah menjadi tanggung jawab suami. Dalam kasus Negara Syiria 

dan Tunisia, Undang-undang Hukum Keluarga kedua negara ini telah melakukan 

begitu mendetail masalah nafkah ini. Lingkup pembiayaan nafkah tidak hanya 

terbatas pada sandang, pangan, papan melainkan juga meliputi biaya-biaya 

pengobatan. Bahkan perbedaan agama istri tidak menjadi penghalang akan 

wajibnya nafkah ini. Selain itu istri juga mempunyai hak untuk menolak untuk 

mendampingi suami jika suami mengabaikan kewajiban ini. Lebih ekstrim lagi 

bahwa pengabdian kewajiban ini bisa menjadi salah satu alasan istri untuk 

memohon perceraian. 

Dalam masalah ini, kedua negara ini telah melakukan trobosan yang 

signifikan dalam memberikan wewenang kepada istri untuk menuntut hak 

nafkahya yang begitu luas.
13

 Undang-undang Hukum Keluarga Tunisia 

menerapkan prinsip-prinsip mazhab Maliki dalam hal hak istri untuk mendapatkan 

nafkah dari suaminya. Hal ini secara rinci diatur dalam Undang-undang Hukum 

Keluarga Tunisia yaitu Majallat al-Ahwal al-Syakhiyah di buku ke empat tentang 
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nafkah wajib tertuang pada pasal 37 sampai 53. Terkait pemidanaan Tunisia 

merupakan negara yang menerapkan pidana kepada suami selain hal poligami, 

yaitu berkenaan dengan pengabaian nafkah jika suami melanggar kewajibanya 

tidak memberikan nafkah kepada istri telah diatur dalam Undang-undang Hukum 

Keluarga Tunisia pada pasal 53 yang berisi “Setiap suami diperintahkan untuk 

wajib membayar pemeliharaan (nafkah). Jika suami menghindari kewajibanya 

untuk memberikan nafkah selama 1 bulan atau batas kompensasi yang telah 

ditentukan, maka dikenakan hukuman penjara 3-12 bulan dan denda sebanyak 

100-1000 dinar.  

Selain perempuan yang masih sah menjadi istri, istri yang ditalak suami 

juga masih berhak atas nafkah yang diberikan jika menghindarinya akan 

dikenakan sanksi seperti sanksi yang diberikan saat masih menjadi suami namun 

melalaikan kewajiban nafkahnya hal ini juga diatur dalam UU Tunisia. 

Fiqih mazhab Maliki yang banyak dijadikan sumber rumusan undang-

undang Tunisia menyatakan bahwa nafkah wajib dibayar suami telah terjadi 

dukhul dan suami telah balig. Pandangan ini berbeda dengan pendapat Abu 

Hanifah dan salah satu pendapat Imam Syafi’i yang tidak menyaratkan suami 

harus balig. 
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BAB IV 

ANALISIS KETENTUAN NAFKAH DALAM PERUNDANG-UNDANGAN  

INDONESIA DAN TUNISIA 

 

A. Analisis Ketentuan Nafkah dalam Hukum Keluarga di Indonesia dan 

Tunisia 

Berdasarkan pemaparan materi pada bab sebelumnya, dalam sebuah 

pernikahan ada beberapa hal yang harus dijalani oleh pasangan yang menjalani 

pernikahan itu, di antaranya adalah keharusan masing-masing pasangan untuk 

menjalani kewajiban dan hak mereka dalam rumah tangga.
1
 Salah satu dari 

kewajiban itu adalah masalah nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami 

kepada istrinya. 

Perundang-undangan Indonesia dan Tunisia mempunyai ketentuan yang 

berbeda dalam hal perkawinan berdasarkan subyek pencari nafkah. Di indonesia 

subjek pencari nafkah yakni suami wajib mencari nafkah untuk istri yang termuat 

dalam Kompilasi Hukum Islam. Pada UU No. 1 tahun 1974 pasal 80 diama 

seorang istri bisa membebaskan tanggungan kewajiban nafkah dari suami dan 

seorang suami bisa terbebas kewajiban memberi nafkah kepada istri sebagiman 

yang termuat dalam Pasal 80 ayat (7) disebutkan, “kewajiban suami sebagaimana 

dimasud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz. Sebagiman yang dimaksud nusyuz 

yang dimaksud disini adalah pembangkang seorang istri kepada suaminya, seperti 

tidak melaksanakan kewajiban utama sorang istri yaitu berbakti lahir dan batin 
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kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam sebagimana yang 

termuat di dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.  

Di dalam perundang-undangan Tunisia yang sudah di perbarui, subjek 

pencari nafkah bukan hanya seorang suami melainkan istri juga wajib mencari 

nafkah untuk membantu suami. Menurut CPS, wanita adalah mitra sejajar kaum 

pria. Karena itulah, nafkah dalam keluarga bukan hanya kewajiban suami, 

melainkan juga kewajiban istri. Pasal 23 CPS berbunyi: 

“Istri harus berpartisipasi dalam menafkahi keluarga, jika ia memiliki 

harta”. 

Beberapa peraturan penjelas CPS menyebutkan bahwa kewajiban istri 

mencari nafkah sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, bukanlah merupakan 

kewajiban total yang meniadakan peran suami sama sekali. Kewajiban utama 

tetap ada pada suami. Istri hanya harus berpartisipasi, bukan pencari nafkah 

utama. 

Namun pasal terkait pembaruan tersebut mengalami kontraversi karena 

pada saat itu Tunisia berpegang teguh pada fikih klasik. Karena jika kembali 

kepada fikih, maka nafkah sepenuhnya merupakan kewajiban suami terhadap istri. 

Selain itu, pasal ini juga merupakan salah satu di antara upaya Borguiba dalam 

mendorong wanita bekerja di Tunisia. Di negeri paling utara benua Afrika ini, 

kaum wanita bebas bekerja di hampir seluruh bidang kehidupan. Sementara itu  
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negara Tunisia melakukan trobosan yang lebih signifikan dalam memberikan 

wewenang kepada istri untuk menuntut hak nafkahnya yang begitu luas.
2
 

Sementara yang terjadi di Indonesia, mengenai perkara nafkah ini dibahas 

di KHI dalam BAB Hak dan Kewajiban Suami Istri (Pasal 77- Pasal 84). 

Dikatakan bahwa dalam Pasal 79 (1) suami adalah kepala keluarga, dan istri 

adalah ibu rumah tangga. Dalam pasal-pasal berikutnya ditegaskan bahwa 

sandang pangan, dan papan sang istri dan anak-anaknya adalah tanggung jawab 

suami. 

Di satu sisi, implementasi pasal mengenai hak dan kewajiban suami istri 

ini merupakan bentuk pengaturan tata keluarga demi kemaslahatan berumah 

tangga namun di sisi lain, pasal tersebut dianggap membatsi kebebasan istri untuk 

berkarir karena tercantum bahwa kewajiban utama istri adalah berbakti lahir dan 

batin kepada suami serta mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan 

sebaik-baiknya.
3
 

B. Analisis Sanksi Suami dalam Hukum Keluarga di Indoneisa dan Tunisia 

Dari pemaparan di atas dapat dilihat bahwa aturan di Tunisia maupun 

Indonesia lebih progresif dalam persoalan nafkah, negara Tunisa melakukan 

trobosan yang signifikan dalam memberikan wewenang kepada istri untuk 

menuntut hak nafkahnya yang begitu luas. Hal ini berdasarkan adanya peraturan 

sanksi yang diberikan kepada suami yang lalai dalam memenuhi kewajiban 

nafkahnya kepada keluarga. Hal tersebut merupakan perbedaan yang sangat 

                                                           
2
 Utang Ranuwijaya & Ade Husna, “Pembaharuan hukum Keluarga Islam Di Indonesia 

Dan Tunisia (Studi Implementasi Ketentuan),”Jurnal Kajian KeIslaman,vol 3 No.1(2016),75. 
3
 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: 

Kencana,2006),33. 
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mencolok dari kedua negara tersebut. Dalam Undang-undang Tunisia pada pasal 

53 A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 menjelaskan bahwa setiap orang 

(suami) diperintahkan membayar pemeliharaan (nafkah) berdasarkan pasal 31 dan 

32 yang menghindari kewajibanya selama 1 bulan tenggang waktunya, maka 

dikenakan hukuman penjara selama 3-12 bulan dan denda 100-1000 dinar. 

Sedangkan di indonesia tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tidak dijelaskan sanksi suami yang lalai tidak memberikan 

nafkah kepada keluarganya, hanya saja pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (“UU PKDRT”). Istilah 

penelantaran dapat kita temukan dalam Pasal 1 angka 1 UU PKDRT yang 

berbunyi: “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap 

seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau 

penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga 

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan 

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.” 

Penelantaran rumah tangga merupakan salah satu larangan yang termasuk 

lingkup dari kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang terdapat dalam 

Pasal 5 UU PKDRT: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah 

tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: 

1. kekerasan fisik 

2. kekerasan psikis 

3. kekerasan seksual; atau 

4. penelantaran rumah tangga.” 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19748/node/18/uu-no-23-tahun-2004-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tanggahttp:/www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19748/node/18/uu-no-23-tahun-2004-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19748/node/18/uu-no-23-tahun-2004-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tanggahttp:/www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19748/node/18/uu-no-23-tahun-2004-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga
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Kemudian, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT, setiap orang dilarang 

menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum 

yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib 

memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. 

Sanksi bagi orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah 

tangganya, penulis merujuk pada Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (UU Perkawinan) yang berbunyi: “Suami wajib melindungi isterinya 

dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumahtangga sesuai dengan 

kemampuannya.” 

Selain itu, penulis merujuk pada ketentuan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) 

Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi 

istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai 

dengan kemampuannya. 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. 

Jadi, melihat dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

seorang suami secara hukum wajib memberikan nafkah kepada orang dalam 

lingkup rumah tangganya, yakni istri dan anaknya. Untuk besar nafkah yang 

harus diberikan suami kepada istri dan anaknya adalah menurut UU Perkawinan 

yaitu sesuai dengan kemampuannya, dan menurut KHI yaitu sesuai dengan 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/uu-no-1-tahun-1974-perkawinan
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/uu-no-1-tahun-1974-perkawinan
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penghasilannya. Sehingga, jika suami meninggalkan atau tidak melakukan 

kewajibannya tersebut, maka dianggap melakukan penelantaran rumah tangga.
4
 

Orang yang melakukan penelantarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

9 ayat (1) UU PDKRT berdasarkan pasal 49 huruf a UU PDKRT adalah pidana 

penjara paling lama (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15. 000.000. 

terhadap suami yang tidak memberikan nafkah keluarga, hanya saja pada 

Kompilasi Hukum Keluarga Islam menjelaskan bahwa istri dapat mengajukan 

gugatan cerai ke pengadilan dalam perkara Fasakh yang dikarenakan suami tidak 

memberikan nafkah. 

Di Indonesia juga mengatur aturan tentang pengajuan cerai gugat ke 

Pengadilan yang diajukan oleh istri jika ditinggal suami selama 2 (dua) tahun 

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain 

yang diluar kemampuannya yang otomatis suami tidak memberikan nafkahnya 

kepada keluarga. Hal tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Keluarga Islam 

Bab XVI Pasal 116 butir a. 

Dari pemaparan diatas dapat diperoleh pemahaman bahwa kedudukan 

wanita di dua negara muslim Indonesia dan Tunisia telah menunjukkan suatu 

kemajuan Hukum Keluarga dari aturan doktrin hukum Islam konvensional. 

Pemberlakuan sanksi hukum tersebut menjadi salah satu ciri dalam undang-

undang hukum keluarga di negara moderen. 

Salah satu langkah Hukum keluarga di negara-negara Muslim moderen 

adalah meninjau kembali sejumlah ketentuan hukum Islam klasik yang dianggap 

                                                           
4
Letzia Tobing, “Dasar hukum kewajiban suami Memberikan Nafkah,” dalam 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5162ed19cbc6e/dasar-hukum-kewajiban-

suami-memberi-nafkah/, (diakses pada tanggal 01 November 2021,jam 7.51). 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5162ed19cbc6e/dasar-hukum-kewajiban-suami-memberi-nafkah/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5162ed19cbc6e/dasar-hukum-kewajiban-suami-memberi-nafkah/
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sudah tidak relevan dengan kondisi sosial dan tuntutan perubahan zaman.
5
 

Demikian pula halnya dalam masalah nafkah keluarga. Aturan fikih konvensional 

yang menjadi referensi selama beraba-abad kini ditinjau kembali dan digantikan 

dengan produk legislasi yang tampaknya diarahkan pada upaya mengangkat status 

wanita dan merespon tuntutan dan perkembangan zaman. 

Beberapa faktor penyebab negara Tunisia dan Indonesia mengalami 

perbedaan hukum keuarganya adalah karena adanya perbedaan mazhab yang 

dianut. Mazhab yang dianut oleh negara Tunisia adalah mazhab Maliki dan 

Hanafi yang menjadi faktor terpenting dalam pembentukan hukum keluarganya. 

Imam Maliki itu sendiri merupakan seorang mujtahid dan ahli ibadah sebagaiman 

halnya imam Abu Hanifah. Dalam menetapkan hukumnya dan ketika memberi 

fatwa, beliau sangat berhati-hati.
6
  

Fikih mazhab Maliki yang banyak dijadikan rujukan dalam regulasi ini 

menyatakan bahwa nafkah wajib dibayar suami jika telah terjadi dukhul dan suami 

telah baligh.
7
 Hal tersebut pula tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1981 Pasal 38 yang menyatakan bahwa suami sudah diwajibkan memberi nafkah 

jika sudah terjadi dukhul selama masa Iddah. Pasal 39 menyebutkan bahwa suami 

yang miskin tidak diwajibkan memberi nafkah tetapi diberi kompensasi selama 2 

bulan tenggang waktunya. Jika dalam waktu kompensasi tidak dapat memberikan 

nafkah jiga maka hakim akan menceraikan. Lebih jauh lagi, pada pasal 53 

                                                           
5
 Dinda Khairul Ummah, “Kriminalisasi Poligami dalam Hukum Keluarga di dunia Islam 

(Studi Komparatif Undang-Undang Hukum Keluarga Indonesia-Tunisia),” (Skripsi S1 Fakultas 

Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2014),61. 
6
 Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar : Perbandingan Mazhab, (Jakarta: 

Lagos,1997),104. 
7
 Aulia Rahmat, “Kompleksitas Hukum Keluarga Islam di Republik Tunisia”, Al 

Muqaranah, Volume V, no.1 (2014), 45. 
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menyebutkan bahwa setiap suami diperintahkan untuk wajib membayar 

pemeliharaan (nafkah). Jika suami menghindari kewajibannya untuk memberikan 

nafkah selama 1 bulan atau batas kompensasi yang telah ditentukan, maka 

dikenakan hukuman penjara 3-12 bulan dan denda sebanyak 100-1000 dinar. Hal 

tersebut dapat dinyatakan bahwa negara Tunisia ini cenderung lebih menghargai 

perempuan dan anak-anak serta melindungi istrinya. 

Sedangkan di negara Indonesia mayoritas masyarakat muslim menganut 

mazhab Sha>fi’i > dan sekaligus dalam pembentukan undang-undang 

perkawinanya Indonesia memakai pemikiran dan pendapat dari Mazhab Sha>fi’i 

>  yang memiliki pengaruh kuat dalam pembentukan undang-undangnya. Diantara 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa 

suami wajibmelindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup 

berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Mazhab Sha>fi’i > yang menyatakan bahwa tentang persoalan nafkah ini tidak 

mengaitkan pendapat besaran nafkah dengan batas kecukupan. Beliau mengatakan 

nafkah ditetapkan berdasarkan ketentuan syarat. Lebih jauh lagi di Indonesia 

diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa setiap 

orang yang dilarang menelantarkan dalam lingkup rumah tangganya, padahal 

menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia 

wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada tersebut. 

Lalu Indonesia juga memberlakukan sanksi bagi suami yang menelantarkan orang 

lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaiman yang dimaksud dalam pasal 9 
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ayat (1) UU PDKRT tertuang dalam Pasal 49 huruf a UU PDKRT adalam pidana 

paling lama (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,-. 

Selain itu adapun faktor yang mempengarunhi perbedaan undang-undang 

perkawinan di Indonesia dan Tunisia yaitu faktor politik. Sejak tahun 1883 

Tunisia berada dalam dominasi politik Prancis, yang ternyata berpengaruh dalam 

bidang hukum. Selama periode ini, budaya hukum di Tunisia mengalami pem-

barat-an secara luas. Hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang, dan hukum 

acara berlaku sampai tahun 1956 menggambarkan secara jelas prinsip-prinsip 

yurisprudensi dan hukum perdata Prancis.
8
 Dalam perjalanannya, secara perlahan 

Tunisia mengadopsi prinsip-prinsip Prancis, sehingga output sitem hukum yang 

dihasilkan merupakan perpaduan sinergis antara prinsip-prinsip hukum Islam 

(Ma>liki dan Hanafi) dan prinsip-prinsip hukum sipil Prancis (Franch civil law). 

Di Indonesia sat ini berbagai hukum yang di antaranya hukum adat, hukum 

Islam serta hukum Barat (civil law dan common law). Hal ini menunjukkan bahwa 

di Indonesia di dalam tatanan peraturan perundang-undangannya Indonesia 

dipengaruhi oleh faktor sejarah dan perkebangan masyarakatnya baik pada masa 

setelah kemerdekaan maupun sebelum kemerdekaan yakni pada masa penjajahan 

kolonial. Walaupun Indonesia tidak menyatakan diri sebagai Negara Islam namun 

Indonesia peraturan hukum keluarganya berpedoman terhadap hukum Islam 

khusunya dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Sebab hukum Islam telah 

hidup dan berkembang di Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka dan secara 

                                                           
8
 M Atho Mudzhar dan Khairudin Nasution, Hukum Keluarga di Dunia Islam Moderen: 

Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Moderen dari Kitab-Kitab Fikih, (Jakarta: Ciputat 

Press, 2003),85 
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yuridis formisnya hukum Islam secara berangsur-angsur prinsipnya telah 

diterapkan didalam tatanan perturan perundang-undangan di Indonesia. 

C. Perbedaan dan Persamaaan Peraturan Perundangan tentang Nafkah di 

Indonesia dan Tunisia 

Hal Ketentuan 

Indonesia Tunisia 

Mazhab Syafi’i Maliki 

Kompensasi  Tidak ditemukan adanya 

ketentuan yang tegas dalam 

hal kompensasi untuk suami 

yang tidak dapat 

memberiankan nafkah, 

hanya saja dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) 

menjelaskan bahwa istri 

dapat mengajukan cerai 

gugat jika suami tidak 

memberi nafkah maksimal 

2 tahun secara berturut-turut 

yang sesuai dengan KHI 

Bab XVI Pasal 116. 

Pasal 40 Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1981 

menyebutkan bahwa jika 

suami meninggal istri dan 

tidak memberikan hak istri 

(nafkah, perawatan, dsb) 

maka pengadilan 

memberikan waktu 1 bulan 

tenggang waktunya, jika 

dalam waktu tersebut suami 

tidak kembali dan 

menunaikan kewajibannya 

dalam jangka waktu yang 

ditentukan maka pernikahan 
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akan dibubarkan oleh 

Pengadilan setelah istri 

membuktikan tuduhan 

tersebut dengan sumpah. 

Berlakunya 

nafkah  

Undang-Undang Nomor 

1Tahun 1974 tidak 

mengatur secara rinci 

tentang mulai berlakunya 

suami untuk memberi 

nafkah 

Pasal 38 Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1981 

menyatakan bahwa 

kewajiban suami memberi 

nafkah tersebut dimulai 

setelah dukhul dan selama 

iddah. 

Yang mempunyai 

hak nafkah 

Tidak diatur Pasal 34 Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1981 

menjelaskan bahwa yang 

mempunyai hak nafkah: 

a. Orang tua dan kakek 

nenek dari kedua belah 

pihak 

b. Keturunan:anak, cucu 
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Sanksi bagi suami 

yang tidak 

memberikan 

nafkah  

Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 belum ada 

ketentuan mengenai sanksi 

terhadap suami yang tidak 

memberi nafkah 

keluarganya, hanya saja 

pada Kompilasi Hukum 

Islam menjelaskan bahwa 

istri dapat mengajukan 

gugatan cerai ke Pengadilan 

dalam perkara Fasakh yang 

dikarenakan suami tidak 

memberi nafkah. Lebih 

jauh lagi dalam UU 

PDKRT Pasal 49 huruf a 

menyatakan saksi bagi 

suami yang menelantarkan 

orang lain dalam lingkup 

rumah tangganya adalah 

pidana paling lama (tiga) 

tahun atau denda paling 

banyak Rp.15.000.000,-. 

Pasal 53 A Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1981 

menjelaskan bahwa setiap 

orang (suami) diperintahkan 

untuk membayar 

pemeliharaan (nafkah) 

berdasarkan pasal 31 dan 32 

yang menghindari 

kewajibanya selama 1 bula 

tenggang waktunya, maka 

dikenakan hukuman penjara 

selama 3-12 bulan dan 

denda 100-1000 dinar. 
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Besaran jumlah 

nafkah 

Tidak dibatasi besaran 

jumlah nafkah.  

Tidak dibatasi besaran 

jumlah nafkah. Adapun 

tentang besaran nafkah di 

tunisia tergantung pada 

kemampuan suami dan 

status istri serta biaya hidup 

yang wajar. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya maka 

sebagai akhir ini dari bagian penelitian ini penulis akan menarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1.  Di Indonesia nafkah menurut aturan hukum di Indonesia telah menjadi 

kewajiban suami terhadap hak istri. Hal tersebut diatur dalam Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Bab VI Pasal 30-34. Serta diatur pula dalam Kompilasi 

Hukum Keluarga Islam pada Bab XII Pasal 77-84. Di dalam undang-undang 

hukum keluarga Indonesia subyek pencari nafkah yang wajib tetap seorang 

suami, istri boleh membantu mencari nafkah apabila diizinkan oleh suaminya 

namun tetap yang wajib mencari nafkah adalah seorang suami. Sedangkan di 

dalam undang-undang negara Tunisia subyek pencari nafkah yang wajib 

selain suami seorang istri juga wajib dalam mencari nafkah membantu 

suaminya walaupun sepenuhnya bukan tanggung jawab istri tetapi suami. Di 

dalam undang-undang Tunisia pasal yang terkait istri juga wajib mencari 

nafkah termasuk dalam pasal yang kontraversial karena pasal ini juga 

merupakan salah satu upaya Borguiba dalam mendorong wanita bekerja di 

Tunisia. Sama halnya dengan Negara Indonesia juga telah mengatur 

ketentuan tentang kewajiban nafkah bagi suami. Aturan tentang nafkah di 

Indonesia dalam ketentuan yang telah diatur di Tunisia terlihat berbeda, 
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dalam aturannya negara Tunisia lebih tegas atas undang-undang 

perkawinannya yang tertuang dalam Majallat al-ahwal Al-Syakshiyah Pasal 

37-53 

2. Dalam aturan sanksi suami yang tidak dapat memberikan nafkah di 

perundangan hukum perkawinan di Indonesia sama sekali tidak ada aturan 

sanksi yang mengatur, hanya saja jika dilihat pada Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 9 

ayat (1), setara pemberlakuan sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam 

Pasal 9 ayat (1) tertuang pasal 49 huruf a UU PDKRT sanksi yang dimaksud 

adalah sanksi hukuman penjara paling lama 3 tahun atau dendang paling 

banyak Rp.15.000.000. Sedangkan di Tunisia menjelaskan secara rinci aturan 

hukum keluarganya yang tertuang pada Pasal 53 Undang-undang Nomor 7 

tahun 1981 menjelaskan bahwa setiap orang (suami) diperintahkan untuk 

membayar pemeliharaan (nafkah) berdasarkan Pasal 31 dan Pasal 32 yang 

menghindari kewajibannya selama 1 bulan tenggang waktunya, maka 

dikenakan hukuman penjara selama 3 sampai 12 bulan dan denda 100 

samapai 1000 dinar. 

B. Saran 

Sebagai catatan akhir maka penulis akan memberikan saran: 

1. Aturan perkawinan khusunya persoalan nafkah di Indonesia ini diharapkan 

bisa menampung semua aspirasi berbagai pihak, khusunya penetapan sanksi 

terhadap suami yang tidak memberi nafkah kepada istri. 
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2. Pengetahuan perbandingan hukum keluarga Islam ini sangat penting di 

Indonesia karena seringkali kita memperdebatkan masalah yang di negara lain 

sudah selesai, contohnya di Indonesia tidak ada hukuman bagi suami yang 

tidak memberi nafkah keluarga sedangkan di Tunisia sudah ada hukumnya. 

3. Agar Indonesia segera meng-amandemen undang-undang hukum keluarganya 

yang sejak tahun 1974 belum pernah diamandemen sedangkan peraturan 

mengenai Hukum Keluarga di Tunisia sudah mengalami 6 kali amandemen. 

Agar peraturan hukum keluarga khususnya nafkah lebih sesuai dengan 

perkembangan zaman. 

4. Dalam masalah sanksi hukuman bagi suami yang tidak memberikan nafkah 

kepada istri seharusnya Indonesia melihat dan mengadopsi undang undang 

Hukum Keluarga di Tunisia yang sudah ada sanksi bagi suami yang 

melalaikan kewajibanya. 
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