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Nikah misyār adalah model pernikahan yang tidak lazim, dimana istri 

melepaskan haknya mendapatkan nafkah dari suaminya. Pernikahan ini 

berlangsung ketika suami dalam perantauan dalam waktu lama dan menikahi 

wanita di tempat perantauannya. Menurut Yusūf Al-Qārdāwī pernikahan misyār 
boleh dilakukan karena nikah misyār menjadi solusi bagi perempuan-perempuan 

yang tidak bersuami, perawan-perawan yang telah lewat masa nikahnya, 

Mengingat nikah misyār cenderung melalaikan kewajiban suami istri kaitannya 

dengan nafkah lahir. Penulis menganggap nikah misyār jauh dari rasa keadilan. 

Sedangkan pandangan teori gender menyatakan bahwa tujuan memahami gender 

adalah untuk memutus ketimpangan gender dalam rangka meningkatkan 

kesetaraan dan keadilan gender. Sedangkan praktik pernikahan misyār adalah 

merupakan bentuk ketidak adilan gender. 

Fakta tersebut menarik perhatian penulis untuk mengkajinya dalam 
sebuah penelitian berbentuk skripsi. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini 
adalah Bagaimana hukum nikah misyār sebagaimana dikonsepsikan oleh Yusūf 
Al-Qardāwī. Bagaimana pandangan aktivis gender Ponorogo terhadap pandangan 

Yusūf Al-Qardāwī dalam kaitannya dengan nikah misyār. Bagaimana implikasi 

hukum nikah misyār dalam hukum perkawinan di Indonesia. 

Penelitian ini dilakukan dengan metode field research (penelitian 
lapangan). Pengambilan data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan 

metode wawancara dan dokumentasi. 
Dalam penelitian ini dapat disimpulkan, hokum nikah misyār sebagaimana 

dikonsepsikan oleh Yusūf Al-Qardāwī adalah boleh, pernikahan ini memenuhi 

segala rukun dan syaratnya. Hanya saja, sang istri merelakan beberapa haknya 

tidak terpenuhi oleh suaminya. Sedangkan menurut pendapat para aktifis gender 

Ponorogo Hukum Nikah misyār ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak. 

Alasan tokoh gender yang memperbolehkan adalah kalau syarat dan rukunnya 

pernikahan sudah terpenuhi. Sedangkan menurut tokoh gender yang tidak 

memperbolehkan misalnya secara syarat dan rukun sudah sah akan tetapi dari 

aspek moral tidak etis. Sedangkan implikasi dari adanya nikah misyār 
sebagaimana yang dikonsepkan Yusūf Qardāwī ini jelas bertentangan dengan 

konsep hokum perkawinan di Indonesia, karena dalam konsep nikah misyār tidak 

adanya pencatatan perkawinan, sedangkan dalam konsep hokum perkawinan di 

Indonesia perkawinan dianggap sah apabila di catakan, upaya dalam mewujudkan 

kemslahatan dalam perkawinan. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut 

dengan dua kata, yaitu nikāḥ (نكاح) dan zawwāj (زواج). Kedua kata ini yang 

terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang-orang arab dan banyak terdapat dalam 

al-Qur‟an dan hadits Nabi. Kata na-ka-ḥa banyak terdapat dalam al-Qur‟an 

dengan arti kawin,
1
 dalam surat An-Nisā‟ ayat 3 : 

                               
 

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-

wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu 

takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-

budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak 

berbuat aniaya.” (Q.S. An-Nisa‟ ayat 3).2 
 

Allah SWT tidak ingin dunia ini statis atau berkembang biak menurut 

keinginan penghuninya. Tetapi Allah SWT mengatur naluri dan menetapkan 

                                                           
1
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia  (Jakarta : Kencana, 2009), 35. 

2
 Al-Qur‟an dan Terjemahannya. 
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pokok-pokok dan kaidah-kaidah, sehingga dapat memelihara martabat manusia. 

Manusia harus memelihara keutamaan, kesucian dan keluhuran budi pekertinya.
3
 

Para ahli fiqh empat madzhab berbeda-beda dalam memberikan definisi kawin itu 

sendiri. 

Golongan Hanafiyah mendefinisikan perkawinan adalah akad yang dapat 

memberikan manfaat bolehnya bersenang-senang (istimta‟) dengan pasangannya. 

Sedangkan golongan Syafi‟iyah mendefinisikan perkawinan adalah akad yang 

mengandung ketentuan hukum bolehnya waṭ‟i (bersenggama) dengan 

menggunakan lafadz nikah atau tazwīj dan lafadz-lafadz yang semakna dengan 

keduanya.
4
 

Dengan adanya perkawinan maka timbulah status suami istri, dimana 

antara suami istri timbul suatu hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban suami-istri 

yaitu : 

1. Suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya berupa sandang, 

pangan dan papan. 

2. Suami wajib melindungi istrinya. 

3. Suami wajib membimbing terhadap istri dan rumah tangganya. 

4. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi 

kesempatan belajar pengetahuan yang berguna selama tidak bertentangan 

dengan ajaran agama. 

5. Istri wajib mendidik anak dan rumah tangganya serta menggunakan harta 

nafkah suaminya di jalan yang baik. 

                                                           
3
 Wahbah al-Zuḥayli, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, (Bairut : Dar al-FIKR, 1999), 356. 

4 Nasiri, Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf Al-ẕardawi “Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Fatwa Kawin Misyār”, (Surabaya: khalista, 2010), 7-8. 
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Sedangkan kewajiban Bersama: 

1. Suami istri wajib menciptakan keluarga sakinah, mawaddah yang bahagia. 

2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, memberi 

bantuan lahir batin. 

3. Suami istri wajib mengasuh, memelihara anak-anak mereka baik mengenai 

pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan pendidikan agama. 

4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5
 

Namun pada kenyataanya terdapat praktek pernikahan baru yaitu nikah 

misyār. Nikah misyār adalah model pernikahan yang tidak lazim, dimana istri 

melepaskan haknya mendapatkan nafkah dari suaminya. Pernikahan ini 

berlangsung ketika suami dalam perantauan dalam waktu lama dan menikahi 

wanita di tempat perantauannya.
6
 Terhadap praktek pernikahan ini Yūsuf al-

Qardāwī menghalalkan dengan dasar surat al-Qasas ayat 50 yakni : 

   
   

  
    

   
      

   
     

                                                           
5
 Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern (Yogyakarta : Graha Ilmu, 

2011), 18. 
6 

Chomim Tohari, “Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid 

Shari‟ah AT-TAHẖIẖ : Jurnal Pemikiran Islam” (Ponorogo: STAIN ponorogo press, 2011), 207. 
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“Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya 
dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun. Sesunggunya Allah tidak 

memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” (Q.S. Al-Qasas:50).
7
 

 

Menurut Yūsuf al-Qardāwī pernikahan misyār boleh dilakukan karena 

nikah misyār menjadi solusi bagi perempuan-perempuan yang tidak bersuami, 

perawan-perawan yang telah lewat masa nikahnya, tentunya dengan memilih laki-

laki yang benar-benar baik budi pekertinya, dan antara kedua pihak telah sama-

sama riḍo. Maka tidak sepatutnya orang menghalangi jalan yang dihalalkan oleh 

syara‟.8  

Namun dalam sebuah penelitian yang dilakukan Nasiri dalam buku yang 

berjudul “Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yūsuf al-ẕardāwī Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Kawin Misyār” menyimpulkan bahwa kawin misyār yang difatwakan 

oleh Yusūf Al-Qardāwī, jelas hukumnya haram. Sebab disamping tujuannya 

sudah tidak sesuai dengan tujuan disyari‟atkannya perkawinan dalam Islam, di 

mana tujuan perkawinan adalah membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah 

dan rahmah. Juga alasan Yūsuf al-Qardāwī menghalalkan praktik kawin misyār 

ini untuk memberikan kemaslahatan kepada para wanita karir yang sibuk dan 

tidak sempat untuk memikirkan perkawinan. 

Hal ini merupakan permasalahan yang menarik dan selalu menjadi 

perdebatan dikalangan akademisi dan juga ilmuan Islam mengingat jenis 

perkawinan ini tidaklah lazim dan tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam 

Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 1 yang menjelaskan bahwa perkawinan 

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita untuk membentuk 

                                                           
7
 Al-Qur‟an, 28:50. 

8
 Chomim, Fatwa … 213. 
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keluarga bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Terhadap permasalahan 

ini penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian secara mendalam dengan cara 

penelitian. 

Mengingat nikah misyār cenderung melalaikan kewajiban suami istri 

kaitanya dengan nafkah lahir. Oleh karena hal tersebut dirasa nikah model 

tersebut yakni nikah misyār jauh dari rasa keadilan apalagi jika dibenturkan 

dengan gender. Sedangkan sebagaimana pandangan teori gender menyatakan 

bahwa tujuan memahami gender adalah   untuk  mengetahui kondisi bagi laki-laki 

dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia 

agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial 

budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan menikmati hasil pembangunan 

tersebut.
9
 Dari uraian tentang teori gender tersebut dapat ditarik sebuah 

kesimpulan bahwa harus adanya penyamaan porsi dalam sektor publik dan sektor 

domestik, sehingga ketika ada hak yang seharusnya diterima oleh perempuan 

yang merupakan kewajiban seorang laki-laki dalam sebuah keluarga ada yang 

dihilangkan maka telah mencederai keadilan dan kesetaraan gender. Sedangkan 

praktik pernikahan misyār yang merupakan bentuk ketidakadilan gender.
10

 

Dimana ketidakadilan gender merupakan ketimpangan yang terjadi, sehingga 

mengakibatkan salah satu gender mengalami diskriminasi.
11

 

Dalam penelitian yang akan penulis lakukan yakni dengan mengambil 

pandangan tokoh gender di Kabupaten Ponorogo. Meskipun Ponorogo terhitung 

                                                           
9
 Inpress No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan 

Nasional. 
10

 Elfi muawanah, Pendidikan Gerder dan Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: Teras, 2009), 

1. 
11

 Ibid., 3. 



7 
 

 

sebagai kota kecil, namun cukup banyak terdapat akademisi dan juga aktifis 

gender yang peduli terhadap permasalahan terkait ketimpangan gender. Oleh 

sebab itu penulis untuk mengambil tema dalam karya tulis ilmiah ini dengan tema 

“PANDANGAN AKTIVIS GENDER PONOROGO TERHADAP NIKAH 

MISY R PRESPEKTIF YUS F AL-QARD W ”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk mempermudah pemahaman dalam skripsi ini, istilah yang harus 

ditegaskan adalah:  

1. Aktivis: orang (terutama anggota organisasi politik, sosial, buruh, petani, 

pemuda, mahasiswa, wanita) yang bekerja aktif mendorong pelaksanaan 

sesuatu atau berbagai kegiatan dalam organisasinya. 

2. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab 

laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh 

keadaan sosial dan budaya masyarakat.12 

3. Nikah misyār adalah pernikahan yang memenuhi syarat-syarat sah nikah, tapi 

selepas nikah, suami, dengan persetujuan istri, tidak menyediakan tempat 

tinggal untuk istrinya, dan tidak pula menyara kehidupan istrinya. 

 

C. Rumusan masalah 

                                                           
12

 Inpress No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan 

Nasional. 
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Agar pembahasan ini nantinya tersusun secara sistematis, maka perlu 

dirumuskan permasalahan. Berdasarkan kronologi permasalahan disampaikan 

dalam latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana hukum nikah misyār sebagaimana dikonsepsikan oleh Yusūf al-

Qardāwī? 

2. Bagaimana pandangan aktivis gender Ponorogo terhadap pandangan Yūsuf 

al-Qardāwī dalam kaitannya dengan nikah misyār ? 

3. Bagaimana implikasi hukum nikah misyār dalam hukum perkawinan di 

Indonesia ? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan arah penting dalam sebuah penelitian, 

sebab tujuan itu akan memberikan gambaran tentang arah penelitian yang 

akan dilaksanakan, sebagai konsekuensi dari permasalahan, maka penelitian 

ini memiliki tujuan : 

a. Untuk mengetahui hukum nikah misyār sebagaimana dikonsepsikan oleh 

Yūsuf al-Qardāwī . 

b. Untuk mengetahui pandangan aktivis gender Ponorogo terhadap 

pandangan Yūsuf al-Qardāwī dalam kaitannya dengan nikah misyār. 

c. Untuk mengetahui implikasi hukum nikah misyār dalam hukum 

perkawinan di Indonesia 
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2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan khasanah 

keilmuan keagaman khususnya dibidang ahwal syakhshiah. 

b. Menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat dalam bidang hukum 

Islam tentang pernikahan. 

c. Dapat dijadikan sebagai salah satu kajian lebih lanjut bagi penulis 

khususnya dan para rekan-rekan yang berminat dengan masalah-masalah 

tentang munakahat dan yang berkaitan dengannya. 

 

E. Telaah Pustaka 

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui dan 

mendapatkan gambaran tentang hubungan permasalahan yang penulis teliti yang 

mungkin belum pernah diteliti oleh peneliti yang lain, sehingga tidak ada 

pengulangan penelitian secara mutlak atau plagiasi. 

Sejauh penulis melakukan penelitian terhadap karya tulis ilmiah yang lain 

atau skripsi yang terdahulu khususnya pada fakultas syari‟ah (ahwal syakhsiyah) 

penulis menemui beberapa karya ilmiah yang di antaranya : 

Pertama, buku yang membahas perkawinan misyār tentang nikah misyār 

yaitu milik Nasiri dengan judul “Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yūsuf al-ẕardāwī 
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(Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fatwa Kawin misyār)”. Fenomena kawin 

misyār, adalah fenomena yang marak dilakukan oleh orang-orang yang berduit, 

khususnya para wanita karier yang tidak sempat memikirkan masalah rumah 

tangganya. Fatwa halalnya kawin misyār yang dikeluarkan oleh Yusūf Al-

Qardāwī, sejak awal dikeluarkannya, sudah menuai protes dari berbagai kalangan, 

baik dari kalangan „ulama‟ sendiri maupun dari kalangan ibu-ibu para pengikut 

dan simpatisan al-Qardāwī. 

Kedua, jurnal yang membahas tentang nikah misyār yaitu milik Chomim 

Tohari dengan judul “Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyār Perspektif 

Maqāsid al-Syari‟ah”, yang termuat dalam jurnal Al-Tahrir. Pernikahan misyār 

adalah model pernikahan yang tidak lazim, dimana istri melepaskan haknya 

mendapatkan nafkah dari suaminya. Pernikahan ini berlangsung ketika suami 

dalam perantauan dalam waktu yang lama dan menikahi wanita di tempat 

perantauannya. Para istri yang merelakan haknya itu biasanya wanita-wanita yang 

mapan secara ekonomi dan hanya memerlukan kebutuhan-kebutuhan batiniah dari 

suaminya. Pernyataan istri tentang kerelaannya itu disebutkan sebagai syarat 

dalam akad nikah. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum nikah misyār , 

ada yang bersikap tawaqquf (tidak berpendapat). Penelitian ini mengkaji pendapat 

mereka dari prespektif maqāsid al-syari‟ah, guna mempertimbangkan pendapat 

mana yang lebih baik dengan mempertimbangkan maqāsid al-syari‟ah yakni 

aspek maslahat dan madharatnya. 

Ketiga, Karya ilmiah Ahmad Subail dengan judul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Nikah Misyār (Studi Terhadap Fatwa Yūsuf al-ẕardāwī  Tentang Nikah 
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Misyār)”, di UIN Sunan Kali Jaga. Isinya memfokuskan pada pandangan hukum 

Islam terhadap fatwa yang dikeluarkan Yūsuf al-Qardāwī terhadap adanya nikah 

Misyār. Secara umum dikalangan ulama, permasalahan nikah misyār ini masih 

mengalamin perdebatan. Salah satu tokoh yang paling menonjol mengenai fatwa 

tentang nikah misyār ini adalah Yusūf al-Qardāwī. Beliau membolehkan dan 

mengesahkan praktek pernikahan ini, pendapat tersebut berbeda dengan pendapat 

umum ulama yang menyamakan nikah misyār dengan nikah mut‟ah, dengan 

artian mereka mengharamkannya. 

Dari beberapa karya ilmiah yang berhasil penulis temukan, belum ada 

karya ilmiah ataupun skripsi yang membahas masalah nikah misyār dari 

pemikiran Yūsuf al-Qardāwī yang ditinjau dari pandangan aktifis gender. 

Sehingga tema yang penulis angkat tidak ada yang sepadan atau sama. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sesuatu 

secara sistematik dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari 

proses berfikir, analitis berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam 

suatu penelitian
13

. Jadi metode ini merupakan langkah-langkah dan cara yang 

sistematis, yang akan ditempuh oleh seseorang dalam suatu penelitian dari awal 

hingga pengambilan kesimpulan. 

 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

                                                           
13

 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, ( Jakarta: Raja 

Grafinda Persada, 2001), 3. 
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Penelitian ini adalah penelitian lapangan, penelitian lapangan ini 

bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan 

sekarang dan interaksi lingkungan, individu, kelompok atau masyarakat. 

Penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi yaitu mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat 

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.
14

  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, 

menurut Moleong, penelitian kualitatif sebagai penelitian yang tidak 

mengadakan perhitungan malainkan menggambarkan dan menganalisis data 

yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata, dengan kata lain 

meneliti yang tidak menggunakan perhitungan statistik.
15

 

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah dengan metode 

deskriptif yaitu suatu model dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu 

objek, suatu kondisi pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 

sekarang,
16

 Dengan tujuan untuk membuat diskripsi, gambaran atau lukisan 

secara sistematis, faktual atau akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta 

hubungan antara fenomena yang diselidiki. 

 

2. Sumber Data 

Yang dimaksud dengan sumber data di sini adalah subjek dari mana 

data diperoleh. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah: 

                                                           
14

 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Reneka 

Cipta, 1991), 188. 
15

 Soetrisno Hadi, Metodelogi Reseat, (Yogyakarta, Andi Offset, 1997), 7. 
16

 Moh Nasair, Metode Penelitian, (Bogor: Galia Indonesia, 2005), 54. 
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a. Data Primer 

Data primer yaitu sumber penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat 

berupa opini subjek (orang) secara individual dan kelompok. Hasil 

observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil 

penguji.
17

 Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan 

menggunakan metode wawancara atau interview yang dilakukan dengan 

para tokoh atau aktifis gender Ponorogo dan orang-orang yang dianggap 

berkompeten.  

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung 

dari objek penelitian, akan tetapi melalui orang kedua baik berupa 

informan atau buku literatur yaitu buku-buku, artikel, surat kabar dan lain-

lain yang berkaitan dengan pembahasan.
18

 Berkaitan dengan hal ini maka 

data sekunder yang digunakan dalam penlitian ini berupa literatur-literatur 

ilmiah, pendapat-pendapat pakar dan tidak lupa pula fatwa-fatwa ulama 

Islam dan cendekiawan muslim yang berkaitan dengan perkawinan dan 

aturan-aturannya yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan nikah 

misyār. 

 

 

 

                                                           
17

 Gabriel Amin Silalahi, Metode Penelitian dan Studi Kasus (Sidoarjo: CV. Citra Media, 

2003), 57. 
18

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), 12.   
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

a. Wawancara atau interview 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) 

yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
19

 Dalam penelitian ini, 

wawancara dilakukan dengan para aktivis gender Ponorogo dan orang-

orang yang dianggap berkompeten dalam masalah tersebut.  

Sedangkan wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

interview bebas, inguided interview, dimana pewawancara bebas 

menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan 

dikumpulkan.
20

 Sehingga peneliti bisa mendapatkan data yang benar-benar 

valid dan terfokus pada pokok permasalahan yang sedang diteliti. 

Disini peneliti mewawancarai tokoh aktivis gender, ponorogo yang 

pertama adalah Ibu Irma Rumtianing, dia adalah pengurus P3M STAIN 

Ponorogo, kedua, dengan Bapak Miftahul Huda, ketiga dengan Bapak 

                                                           
19

 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2006), 186.   
20

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2002), 132.   
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Iswahyudi, keempat dengan Ibu Isnatin Ulfah, Kelima dengan Ibu Hanik 

setyowati, keenam dengan Bapak Asvin. 

 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, 

agenda dan sebagainya.
21

 Adapun dokumen-dokumen yang dimaksud di 

sini adalah berupa data-data yang diperlukan berhubungan dengan presepsi 

aktivis gender Ponorogo tentang nikah misyār. 

 

4. Alat Pengumpulan Data 

Pengumpulan data-data dari penelitian penulis menggunakan bantuan 

alat berupa perekam suara dan/atau catatan-catatan kecil hasil wawancara 

yang berkaitan dengan obyek penelitian tersebut. Selain itu jika diperlukan 

penulis menggunakan foto sebagai alat bukti konkrit. 

 

5. Lokasi Penelitian 

Untuk lokasi penelitian disini penulis memiliki inisiatif mengambil 

tempat di Kabupaten Ponorogo dengan pertimbangan cukup banyak 

akademisi dan aktifis gender yang ada di Ponorogo. Selain itu dalam 

melakukan penelitian dapat mudah terjangkau oleh penulis. 

 

                                                           
21

 Burhan Ash-Shofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 239.  
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6. Teknik Pengolahan Data 

Adapun mengenai data-data yang telah diperoleh di lapangan selama 

penelitian, maka akan diolah berdasarkan tahap-tahap sebagai berikut: 

a. Classifying (Pengklasifikasian Data) 

Pada tahap ini, peneliti membaca dan menelaah secara mendalam 

seluruh data-data, baik yang berasal dari interview, observasi atau yang 

lainnya yang berkaitan dengan presepsi aktivis gender tentang nikah 

misyar, kemudian mengklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan, karena 

dari beberapa informan penelitian tentunya tidak sama (berbeda-beda) 

dalam memberikan informasi. Dari sinilah kemudian peneliti 

mengumpulkan data-data yang telah diperoleh dengan cara memilih mana 

data yang akan dipakai sesuai dengan kebutuhan.
22

 

b. Verifying 

Tahap selanjutnya, peneliti melakukan pemeriksaan atas data-data 

yang telah diperoleh berkaitan dengan presepsi aktivis gender tentang 

nikah misyār, agar validitas datanya dapat diakui oleh pembaca. Dalam hal 

ini, peneliti menemui pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu informan-

informan waktu pertama kali wawancara, kemudian peneliti memberikan 

hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sudah 

sesuai dengan apa yang telah diinformasikan atau tidak.
23

  

c. Concluding 

                                                           
22

 Ibid., 247. 
23

 Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan 

Laporan Penelitian (Malang : UMM Press, 2004), 82.  
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Tahap ini adalah tahap akhir, dimana peneliti sudah menemukan 

jawaban-jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti pada tahap 

ini membuat kesimpulan-kesimpulan/ menarik poin-poin penting yang 

kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah 

dipahami tentang presepsi aktivis gender tentang nikah misyār.
24

 

d. Analisis Data 

Untuk menganalisis data yang ada telah terkumpul dalam rangka 

mempermudah pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan metode 

Induktif yaitu pembahasan yang diawali dari teori-teori yang bersifat 

khusus, kemudian digunakan untuk mengkaji data yang bersifat umum. 

Selain itu dalam analisis hasil dari penelitian ini penulis 

menggunakan teori dalam ushul fiqh dan juga analisis sosiologis untuk 

mendapatkan hasil dari penelitian ini yang kemudian menghasilkan satu 

pandangan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan sebuah 

hukum. 

 

G. Sistematika pembahasan 

 Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini, 

maka penulis mengelompokkan dalam lima bab, semuanya itu merupakan suatu 

pembahasan yang utuh yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, 

sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut: 

                                                           
24

 Ibid., 252. 
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BAB I Pendahuluan. Bab ini merupakan pengantar, berfungsi untuk 

memaparkan pola dasar dari keseluruhan isi dari penelitian yang 

terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan 

masalah, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II Tinjauan Umum Tentang Perkawinan. Bab ini membahas tentang 

pengertian pernikahan, dasar pernikahan, dasar hukum pernikahan, 

pengertian nikah misyār secara umum, nikah misyār menurut Yusūf 

al-Qardāwī. Bab ini berfungsi untuk memaparkan landasan teori 

dalam penelitian ini. 

BAB III Pendapat aktivis gender tentang nikah misyār. Bab ini memaparkan 

tentang problem yang penulis temukan dalam penelitian lapangan 

(field research) dan pemahaman mampu nikah menurut aktivis 

gender. 

BAB IV Merupakan analisis hukum Islam terhadap hasil penelitian, tentang 

pemikiran Yūsuf al-Qardāwī tentang nikah misyār menurut pendangan 

tokoh atau aktifis gender Ponorogo. Bab ini menjelaskan analisis 

pendapat aktivis gender tentang nikah misyār perspektif fiqih. 

BAB V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran dimaksudkan 

untuk memudahkan pembaca yang mengambil inti sari dari hasil 

penelitian. 
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BAB II 

KETENTUAN HUKUM PERKAWINAN DAN PERKAWINAN  MISY R 

MENURUT Y SUF AL-QARD W   

 

A. Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukumnya 

1. Pengertian Perkawinan. 

Kata nikah berasal dari bahasa arab nikah yang merupakan masdar 

atau kata asal dari kata kerja nakaḥa. Sinonimnya tazawwaja kemudian 

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai “perkawinan”. Menurut 

bahasa, kata nakaḥa berarti al-ḍammu wa tadakhul (bertindih dan 

memasukkan), ada juga yang memberikan istilah al-ḍammu wa al-jamm‟u 

(bertindih dan berkumpul).  

Sedangkan menurut istilah nikah adalah suatu akad yang menyebabkan 

kebolehan berhubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang wanita 

dan saling menolong di antara keduanya serta menentukan batas hak dan 

kewajiban di antara keduanya, pendapat ini adalah pendapat ulama‟ 

mutaakhirin. 

Dalam konteks keindonesiaan, oleh Kompilasi Hukum Islam dikatakan 

bahwa pernikahan adalah suatu akad yang sangat kuat (mithaqān ghalidzān) 

untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
25

 

                                                           
25

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. 
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Dengan demikian pernikahan bukan semata-mata sebagai hubungan 

atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mepunyai nilai ibadah.
26

 Nikah 

juga merupakan sunnatullāh sebagai salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah 

sekaligus sebagai salah satu sunnah Nabi SAW. 

Pada masa lampau, masyarakat Arab memiliki empat macam 

pernikahan yang berlaku yaitu, pertama, pernikahan yang dilakukan Rasul 

dan Siti Khadijah, yakni seorang laki-laki meminang perempuan melalui 

ayahnya dan memberikan mahar ketika menikah. Kedua, nikah istibḍā‟, yaitu 

pernikahan yang hanya bertujuan untuk mencari keturunan lebih baik yakni di 

mana seorang suami menyuruh istrinya berhubungan badan dengan pria lain 

yang dianggap mulia, suami yang sah tidak akan menggauli istrinya sebelum 

ia positif mengandung janin dari pria mulia tersebut. Ketiga, nikah 

tawaṭu‟,yaitu pernikahan secara bergilir oleh sekelompok pria yang 

berjumlah kurang dari sepuluh untuk satu wanita, kelak jika wanita tersebut 

hamil maka ia berhak menunjuk salah satu pria yang telah menggaulinya 

sebagai suami istri. Keempat, hubungan seksual yang dilakukan oleh wanita 

tuna susila dengan cara ia mengibarkan bendera didepan pintu rumah sebagai 

tanda keberadaanya, pria manapun yang berminat bisa langsung 

menghubunginya, setelah hamil dan melahirkan dipanggil seorang qā‟if 

(orang yang ahli dalam mencari ayah biologis bayi tersebut).
27

 

 

 

                                                           
26

 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 69. 
27

M. Subhan, Yudistira, Tafsir Maqāṣid Kajian Tematik Maqāṣid al-Syari‟ah, (Kediri: 

LIRBOYO Press, 2013) 167. 
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2. Dasar Hukum Perkawinan. 

Kata hukum memiliki dua makna, yang dimaksud di sini adalah:  

Pertama , sifat syara‟ pada sesuatu seperti wajib, haram, makruh, sunnah 

dan mubah. Kedua , buah dan pengaruh yang ditimbulkan sesuatu menurut 

syara‟, seperti jual beli adalah memindahkan pemilikan barang terjual kepada 

pembeli dan hukum sewa-menyewa (ijarah) adalah pemilikan penyewa pada 

manfaat barang yang disewakan. Demikian juga hukum perkawinan atau 

pernikahan berarti penghalalan masing-masing dari sepasang suami istri 

untuk bersenang-senang kepada yang lain, kewajiban suami terhadap mahar 

dan nafkah terhadap istri, kewajiban istri untuk taat terhadap suami dan 

pergaulan yang baik. Secara personal hukum nikah berbeda disebabkan 

perbedaan kondisi mukallaf, baik dari karakter kemanusiaannya maupun dari 

segi kemampuan hartanya. Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi 

seluruh mukallaf. Masing-masing mukallaf mempunyai hukum tersendiri 

yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan 

harta, fisik dan atau akhlak.
28

 

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan 

diajurkan oleh syara sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah : 

                                                           
28

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Fiqih 

Munakahat, (Jakarta: AMZAH, 2009), 44. 
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Dan kawinkanlah orang-orang yang sediriandiantara kamu, dan 

orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-

laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah 

akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas 

(pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui (QS. An-Nur : 32).
29

                       
 

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

bagi kaum yang berfikiri (QS. Arrum: 21).
30

 

 

 

Selain ayat-ayat al-Qur‟an di atas ada juga hadis-hadis nabi yang berisi 

anjuran-anjuran perkawinan. diantaranya adalah anjuran perkawinan bagi 

orang-orang yang telah dianggap mampu dan mempunyai kesanggupan 

memelihara diri dari kemungkinan-kemungkinan melakukan perbuatan yang 

tercela (terlarang), maka perkawinan lebih baik baginya. 

                                                           
29

Ibid., 549. 
30

Departemen Agama RI, al-Quran Tajwid dan Terjemahanya, 648. 
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ُ َأَغض  َااَ  ِ َوَسلَم يَا َمْعَشَر الشَباِب َمِن اْسَتطَاَع اْلَباَءَة فَ ْلَيتَ َزوْج، فَِإن ُ َعَلْي ِبي َصلى الل  ال
ُ ِوَ اءٌ  ُ َل ِ  ِاللْ ِ ، فَِإن  لِْلَبَلِر، َوَأْ َلُن لِْلَ ْرِج ، َوَمْن َلْم َيْ َتِطْ  فَ َعَلْي

“Hai golongan pemuda! Barang siapa diantara kalian mampu 
mendapatkan biaya menikah maka hendaklah ia beristri, karena beristri bisa 

membuat mata lebih terpejam dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa 

tidak mampu mendapatkan biaya nikah hendaklah ia berpuasa, karena 

dengan berpuasa nafsu seksualnya menjadi berkurang.”31
 

 

3. Syarat dan Rukun  Perkawinan. 

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya 

suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu  itu tidak termasuk dalam rangkaian 

pekerjaan itu. Sehingga syarat perkawinan adalah sesuatu yang mesti ada atau 

memenuhi sebelum perkawinan itu dilaksanakan. Sedangkan rukun adalah 

sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan 

(ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sehingga 

rukun perkawinan adalah sesuatu yang harus terpenuhi ketika perkawinan itu 

dilaksanakan.
32

 

Adapun rukun beserta syaratnya nikah menurut hukum Islam, 

berdasarkan jumhur ulama dijelaskan sebagai berikut : 

a. Calon suami:  

1) Beragama Islam  

2) Laki-laki 

3) Jelas orangnya  

                                                           
31

Faisal Bin Abdul Aziz Ali Mubarak, Nailul Authar,(Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2001), 

2129. 
32

Abd. Rahman Ghaszaly, Fiqih Munakahat (Bogor : Kencana, 2003), 8. 
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4) Dapat memberikan persetujuan  

5) Tidak terdapat halangan perkawinan  

b. Calon Istri : 

1) Beragama Islam 

2) Perempuan  

3) Jelas orangnya  

4) Dapat dimintai persetujuannya  

5) Tidak terdapat halangan perkawinan  

c. Wali nikah : 

1) Dewasa  

2) Laki-laki  

3) Mempunyai hak perwalian  

4) Tidak terdapatnya halangan perwaliannya 

d. Saksi  

1) Minimal dua orang laki-laki  

2) Hadir dalam ijab qabul  

3) Dapat mengerti maksud akad  

4) Islam  

5) Dewasa  

e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:  

1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali  

2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria  
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3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau yang sejenisnya atau terjemahan 

dari kata nikah atau tazwij 

4) Antara ijab dan qabul bersambungan. 

5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya. 

6) Orang yang berkait dengan ijab dan qabul tidak dalam keadaan ihram 

haji/umrah. 

7) Majelis ijab qabul harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon 

mempelai pria atau wakilnya, wali dari mepelai wanita atau wakilnya, 

dan dua orang saksi.
33

 

 

4. Tujuan Perkawinan 

Menurut Islam adanya perkawinan tentu memiliki tujuan, adapun tujuan 

perkawinan menurut Islam adalah : 

1) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan 

serta memperkembangkan manusia. 

2) Menghalalkan hubungan badan antara seorang pria dan wanita untuk 

memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan. 

3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan 

kerusakan. 

4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak 

serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta 

kekayaan yang halal. 

                                                           
33

Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern (Jogjakarta : Graha Ilmu, 

2011), 10. 
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5) Membentuk atau mewujudkan satu keluarga yang damai, tentram dan 

kekal dengan dasar cinta dan kasih sayang.
34

 

 

 

 

5. Hak dan Kewajiban Dalam Perkawinan 

a. Hak dan Kewajiban Suami Istri. 

1) Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya berupa 

sandang, pangan dan papan. 

2) Suami wajib melindungi istrinya. 

3) Suami wajib membimbing terhadap istri dan rumah tangganya. 

4) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi 

kesempatan belajar pengetahuan yang berguna. Selama tidak 

bertentangan dengan ajaran agama. 

5) Istri wajib mendidik anak dan rumah tangganya serta. menggunakan 

harta nafkah suaminya dijalan yang lain. 

b. Kewajiban bersama.  

1) Suami istri wajib menciptakan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah 

yang bahagia. 

2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat  menghormati, 

memberi bantuan lahir batin. 

                                                           
34

Abd. Rahman Ghaszaly, Fiqih Munakahat (Bogor : Kencana, 2003), 24. 
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3) Suami istri wajib mengasuh, memelihara anak-anak mereka baik 

mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan pendidikan 

agama. 

4) Suami istri wajib memelihara kehormatanya.
35

 

 

 

B. Kebolehan Perkawinan Misy r Menurut Y suf al-Qard w  . 

Pada dasarnya pengertian nikah adalah suatu pengertian yang menekankan 

kepada aspek tujuan yaitu pengertian sebagaimana disebutkan dalam Undang-

undang perkawinan. Dalam Undang-undang tersebut, nikah dikatakan sebagai 

ikatan lahir batin yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita sebagai suami istri 

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
36

 

Sejalan dengan perkembangan zaman, muncullah bentuk perkawinan 

misyār. Perkawinan seperti ini telah menjadi sebuah fenomena yang serius dalam 

beberapa negara Islam pada akhir-akhir ini, disebabkan oleh perubahan-perubahan 

yang terjadi dalam kehidupan, asal-usul perkawinan ini telah ada pada orang-

orang dahulu.
37

 

Yūsuf al-Qardāwī  mengartikan kawin misyār yaitu: 

                                                           
35

Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern (Jogjakarta : Graha Ilmu, 

2011), 18-19. 
36

UU Perkawinan UU RI No. 1 Tahun 1974 Beserta Penjelasannya, (Yogyakarta :Pustaka 

Widyatama, 2004), 8. 
37

Muhammad Fuad Syakir, Perkawinan Terlarang, (Jakarta: Cendekia Sentra 

Muslim,2002), 17. 
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ب الذى الزواج و  تقل المرأة،  يت إلى الر ل في يذ  وفى الر ل،  يت إلى ال رأة وات

د ثانية، زو ة ذ تك ن : الغالب  علي ي ق    يت فى تكن التى ى أخرى زو ة وع
38

 

 

"Yaitu pernikahan dimana seorang laki-laki (suami) mendatangi kediaman wanita 

(istri), dan wanita ini tidak pindah kediaman laki-laki tersebut. Biasanya, hal ini 

terjadi pada istri kedua, sedang laki-laki ini memiliki istri lain di rumah yang 

dinafkahinya."
39

 

 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kawin misyār ini 

mengarah kepada pemberian keringanan terhadap suami dari kewajiban 

memenuhi tempat tinggal, nafkah dan persamaan bagian antara istri kedua dan 

istri yang pertama, yang didasari dari sikap mengalah istri kedua. Istri yang 

terakhir ini hanya menginginkan keberadaan laki-laki yang biasa menjaga dan 

memeliharanya (dari kebutuhan biologis) dengan mengasihinya. Meskipun dia 

tidak memberikan kewajiban pemenuhan materi dan tanggung jawab secara 

maksimal. Namun, pemberian keringanan ini tidak menutup pada suami yang 

beristri satu. 

Nikah semacam ini bukanlah tipe nikah yang dianjurkan Islam, tetapi 

nikah seperti ini diperbolehkan karena adanya desakan kebutuhan, imbas dan 

perkembangan masyarakat dan karena berubahnya keadaan zaman, dengan 

catatan akad nikahnya harus dilaksanakan karena kalau akad sampai ditiadakan 

maka nikahnya batal.
40

 Dengan demikian kawin misyār menurutnya tidak 
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Yusuf al-Qardawi, Zawajul Misyār Haqiqatuhu wa Hukmuhu, (Kairo: Maktabah 
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:Noen, 2005), 21. 
40
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diharamkan, karena tujuannya untuk menghormati dan mensucikan wanita, dan 

juga mempertimbangkan kemashlahatan dan kerugiannya, manfaat dan 

mudaratnya. Seperti yang dikatakannya : 

، ما الزواج ذا سم ا دى الهم ولكن ت م ن  الزواج عقد أركان تحقق أن ع

41وشروط
 

 

"Namakanlah pernikahan ini sebagaimana yang disebut oleh banyak 

orang, tetapi yang penting menurut saya adalah terpenuhinya rukun dan 

syarat ikatan pernikahan". 

 

Alasan Yusūf Qardāwī memperbolehkannya perkawinan ini, dia 

menganggap bahwa di era sekarang ini, rintangan perkawinan sangat beragam, 

yang sebagian besar muncul dari diri wanita itu sendiri. Dari sini kemudian 

bermunculan kaum awanis, yaitu : 

a. Wanita-wanita yang melajang sampai usia tua, yang telah lewat masa untuk 

melangsungkan perkawinan. 

b. Wanita-wanita yang masih hidup dengan orang tua mereka, dan tidak mampu 

memenuhi kebutuhan fitrah dalam membangun sebuah keluarga dan menjadi 

seorang ibu. 

c. Wanita-wanita yang mengalami perceraian, fenomena ini sangat banyak 

sekali. 

d. Janda yang ditinggal mati oleh suaminya sendirian atau bersama dengan harta 

yang melimpah ruah. 
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e. Wanita-wanita karier, berkarya dan bekerja sendiri, seperti menjadi guru, 

instruktur, dokter, apoteker, pengacara, atau profesi lainnya yang 

berpenghasilan tetap. 

 

Dengan adanya kaum awanis tersebut di atas, maka mereka semuanya 

tidak menuntut hak materi dari suaminya. Dalam hal ini lebih dikenal dengan 

istilah kawin misyār.42
 Mereka mau melakukan perkawinan ini berdasarkan 

niatnya yang benar-benar murni untuk kebaikan dirinya sendiri, karena dia 

(wanita tersebut) adalah orang yang lebih mengetahui mana yang terbaik bagi 

dirinya, dia adalah orang yang berakal, baligh, pandai yang mengetahui mana 

yang dapat mendatangkan manfaat dan mana yang dapat mendatangkan kerugian 

dan tidak masuk dalam kategori orang yang harus dilindungi, seperti anak kecil, 

orang gila dan orang bodoh. 

Dari alasan Yusūf Qardāwī di atas dapat diketahui bahwa kawin misyār  

pada hakekatnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis (naluri seks) 

sekaligus memuliakan dan menjaga agar tidak tergelincir dalam perbuatan zina.
43

 

Seperti halnya kaum awanis yang merupakan wanita-wanita dari segi materi 

sudah berkecukupan sehingga tidak menuntut hak materi dari suaminya, dimana 

perkawinan bagi mereka yang terpenting adalah status hukum dan status dalam 
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Yusuf al Qardhawi, Al-Fatwa al-Muassirah, Terj. Muhammad Ihsan, Masalah-

masalahIslam Kontemporer, 397. 
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kehidupan bermasyarakat. Perkawinan bagi kaum awanis bila ditinjau dari hukum 

perkawinan adalah wajib.
44

 

Keadaan kaum awanis bukan merupakan hambatan perkawinan ataupun 

suatu kondisi yang dikatakan tidak mampu untuk menikah, tetapi karena 

keengganan mereka untuk menikah. Padahal dalam ajaran Islam, mereka 

termasuk orang yang mampu untuk menikah dan melaksanakan perkawinan 

hukumnya wajib. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan mereka dari 

perbuatan zina, sekaligus memuliakan mereka. 

Sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah ditegaskan :  

45الملالح  لب على مقد  الم اسد درء
 

"Menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kebaikan" 

Dalam hadits Nabi juga ditegaskan : 

 ُ ِ َوَسلَم يَا َمْعَشَر الشَباِب َمِن اْسَتطَاَع اْلَباَءَة فَ ْلَيتَ َزوْج، فَِإن ُ َعَلْي ِبي َصلى الل قَاَل ال
ُ ِوَ اءٌ  ُ َل ِ  ِاللْ ِ ، فَِإن  َأَغض لِْلَبَلِر، َوَأْ َلُن لِْلَ ْرِج ، َوَمْن َلْم َيْ َتِطْ  فَ َعَلْي

“Hai golongan pemuda! Barang siapa di antara kalian mampu 
mendapatkan biaya menikah maka hendaklah ia beristri, karena beristri bisa 

membuat mata lebih terpejam dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa tidak 

mampu mendapatkan biaya nikah hendaklah ia berpuasa, karena dengan 

berpuasa nafsu seksualnya menjadi berkurang.”46
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Melakukan perkawinan hukumnya wajib artinya bagi orang yang telah mempunyai 

kemauan dan kemampuan untuk kawin dikhawatirkan akan tergelincirnya pada perbuatan zina 

seandainya ia tidak kawin, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. 
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Selain itu membujang merupakan pelanggaran atas naluri dasarmanusia, 

dan hal ini yang menyebabkan Islam tidak memperkenankan membujang sebagai 

jalan hidup.
47

  

Dalam sebuah hadits dijelaskan : 

بي ع اه رضى ملك  ن انس عن يعلي  مداه : وسلم علي اه صلى أنال  أنا لكن وقال واث

رغب ال اء وتزوج افطرو اص م  انام  اصلى  تي عن فم ي فليس س  م

“Dari Annas bin Malik r.a bahwa Nabi SAW memuji Allah SWT. 
Danmenyanjung-Nya. Kemudian beliau bersabda: akan tetapi aku shalat,tidur, 

puasa dan mengawini perempuan. Maka barang siapa yang tidak suka akan 

sunnahku, maka ia bukan dari golonganku" 

 

Menurut al-Qardāwī, pernikahan misyār dibolehkan karena sebagaimana 

pernikahan da‟im (pernikahan konvesional), nikah misyār juga mewujudkan 

maslahat syari‟at, dimana pasangan suami istri mendapatkan kepuasan batin. Juga 

adanya kehidupan keluarga yang dibangun atas dasar kemuliaan. Secara hukum, 

nikah misyār sah adanya, karena memenuhi semua rukun dan syarat nikah yang 

sah. Dimana ada ijab dan qobul, saling meridhai antara kedua mempelai, wali, 

saksi, kedua mempelai sepadan, ada mahar yang disepakati. Setelah akad nikah 

keduanya resmi menjadi suami istri. Suami istri yang dikemudian hari punya hak. 

Hak keturunan, hak waris, hak iddah, hak talak, hak meniduri, hak tempat tinggal, 

hak biaya hidup, dan lain sebagainya. Yang berhubungan dengan hak dan 

kewajiban suami istri. Hanya saja, keduanya saling meridhai dan sepakat, bahwa 

tidak ada tuntutan bagi istri terhadap suami untuk tinggal bersama istrinya, juga 
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hak berbagi hari giliran. Sebab semuanya tergantung pada suami. Kapan saja 

suami mau menziarahi istrinya, maka dia akan menjumpainya disembarang jam, 

siang maupun malam.
48

 

Kawin misyār merupakan perkawinan yang di dalamnya terdapat 

pengurangan hak dari pihak istri. Ada beberapa faktor yang menjadikan seseorang 

rela untuk mengurangi haknya diantaranya adalah tujuan untuk mendapatkan 

sesuatu yang lebih bermanfaat bagi dirinya. Seperti yang dilakukan oleh salah satu 

istri Rasulullah SAW, yaitu Saudah binti Zam‟ah. Ia adalah istri pertama yang 

dinikahi Rasulullah SAW, setelah Khodijah r.a. Saudah adalah seorang 

perempuan yang sudah tua, dia merasa bahwa Nabi SAW tidak akan 

memperlakukannya dengan mesra, sebagaimana sebelumnya. Ia sangat khawatir 

kalau Nabi SAW menceraikannya, predikatnya sebagai ummul mukminin akan 

hilang. Ia juga takut, kalau nantinya setelah hari pembalasan, tidak bisa 

mendampingi (menjadi istri) Rasulullah SAW, diberikannya hak tersebut kepada 

istri Rasulullah yang lain yaitu Aisyah r.a dengan adanya keringanan ini. 

Rasulullah SAW sangat berterima kasih dan menempatkan Saudah r.a pada 

tempat yang mulia.
49

 

Dalam perkawinan model ini, seorang laki-laki tidak dituntut untuk 

memberikan nafkah kepada wanita dan mereka tidak pula berkewajiban 

menyediakan tempat tinggal bagi istrinya. Walaupun demikian dalam kawin 

misyār laki-laki masih tetap harus membayar mahar (mas kawin), sehingga ia 
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sudah dikatakan telah memberikan nafkah kepada istri. Jadi, dalam kawin misyār 

sudah terpenuhi kewajiban tanggung jawab seorang laki-laki terhadap perempuan. 

Yūsuf al-Qardāwī memberikan gambaran lain tentang perkawinan yang 

terkadang ditemukan sah menurut syara‟, tetapi tidak diterima oleh masyarakat. 

Misalkan, seorang perempuan kawin dengan supirnya atau pembantunya, menurut 

pandangan masyarakat, perkawinan ini adalah tidak etis dan kurang layak untuk 

dilakukan. Mereka tidak menerima kejadian semacam ini karena menurutnya hal 

semacam ini dapat menyebabkan turunnya kredibilitas dan harga diri wanita 

tersebut, sedangkan menurut syara‟, nikah semacam ini hukumnya tetap sah dan 

tidak ada larangan. 

Dari uraian pendapat Yūsuf al-Qardāwī di atas dapat diketahui bahwa 

terdapat dua unsur penting, yakni tentang hukum nikah misyār dan seputar 

kewajiban memberikan nafkah yang meliputi boleh tidaknya seorang istri 

melepaskan sebagian hak perkawinannya serta berpengaruhnya pada sah atau 

tidaknya akad (ikatan) perkawinan. 

Pertama, mengenai hukum nikah misyār. Sebagaimana diketahui bahwa 

para ulama mazhab sepakat pernikahan baru dapat dianggap sah jika dilakukan 

dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dengan 

lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil 

dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka 

tanpa adanya akad.
50
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Ketentuan di atas bila dikaitkan dengan praktek kawin misyār yang secara 

prinsipil tidak jauh berbeda dengan nikah biasa yaitu segala sesuatuyang menjadi 

syarat dan rukun dari nikah biasa terdapat pula pada pernikahan misyār, dapat 

dikatakan bahwa kawin misyār sesuai dengan hukum Islam yang dalam hal ini 

hukum perkawinan mengenai sah tidaknya akad suatu perkawinan.
51

 

Sedangkan pendapat Yūsuf al-Qardāwī  yang mengatakan bahwa para ahli 

fiqih tidak memiliki alasan untuk membatalkan akad (ikatan) perkawinan 

semacam ini (kawin misyār) yang telah memenuhi rukun dan syarat sahnya 

perkawinan,
52

 karena terpenuhinya syarat dan rukun nikah merupakan hakekat 

timbulnya hukum pernikahan sendiri,dengan tidak terpenuhi syarat maupun rukun 

nikah maka tidak ada pula hukum pernikahan itu. Dengan terpenuhinya rukun dan 

syarat pernikahan ini juga akan menimbulkan akibat syara' yang berupa 

penetapan halal atau kebolehan hubungan antara laki-laki dan perempuan.
53

 Selain 

itu jika syarat dan rukunnya terpenuhi, maka pernikahan menjadi sah dan dari 

sanalah timbul skala kewajiban dan hak-hak pernikahan.
54

 

kedua, unsur terpenting dalam nikah misyār ini adalah adanya keringanan 

kewajiban pemberian nafkah bagi suami terhadap istri. Selanjutnya muncul 

                                                                                                                                                               
jelasnya lihat Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta : Lentera, 2001), 309-

319. 
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 Yusuf Qardhawi, Zawajul Misyar Haqiqatuhu wa Hukmuhu, terj. Adi Irfan Jauhari, 

Nikah Misyar (Nikah Lawatan), Fenomena Baru dalam Sejarah Perjodohan Manusia.., 29. 
53
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pertanyaan: apakah seorang istri boleh melepaskan sebagian hak perkawinannya? 

Apakah ini berpengaruh kepada sah atau tidaknya akad (ikatan) perkawinan. 

Perkawinan adalah hal kesepakatan sosial antara seorang laki-laki dan 

perempuan, yang tujuannya adalah menjamin hubungan kekeluargaan melalui 

perkawinan, menurunkan keturunan, memohon karunia anak, membentuk 

keluarga dan menempuh kehidupan bersama. Keadaan demikian dinamakan 

sebagai kehidupan suami istri yang menyebabkan seorang perempuan menerima 

hukum-hukum maskawin dan memperoleh hak seperti mendapatkan nafkah.
55

 

Dipandang dari segi hukum, perkawinan adalah suatu perbuatan hukum. 

Setiap perbuatan hukum yang sah akan menimbulkan akibat hukum, berupa hak 

dan kewajiban suami istri.
56

 Karena hak-hak perkawinan merupakan arti penting 

bagi kedudukan perempuan dalam masyarakat. Dalam kebanyakan masyarakat 

dan sistem keagamaan, perempuan tidak mendapatkan hak independen untuk 

memasuki kehidupan perkawinan menurut kehendak mereka sendiri. Pernikahan 

atau tepatnya berpasangan merupakan ketetapan Ilahi atas segala makhluk.
57

 

Mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa dan dorongan yang 

sulit dibendung setelah dewasa. Oleh karena itu agama mensyariatkan dijalinnya 

pertemuan antara pria dan wanita dalam sebuah perkawinan. 

Dalam hal kawin misyār dialihkan kepada istri yang berkawjiban yang 

menafkahi suami. Karena istri tidak menuntut apapun dari suami, ia dianggap 
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lebih mapan. Selain tidak datang dalam beberapa hari, seminggu bahkan sebulan 

sekali, suami hanya datang untuk memenuhi kebutuhan biologis sang istri. Kawin 

misyār ini juga diresmikan di Arab Saudi melalui fatwa Sheykh Abd al-Aziz bin 

Baz, dan diresmikan di Mesir oleh Sheikh Muhammad Sayyid Tantowi pada 

tahun 1999. 

Sepintas perkawinan misyār adalah hanya untuk melampiaskan hawa 

nafsu. Akan tetapi dibalik itu, ada tujuanya dilaksanakanya perkawinan misyār, 

yaitu agar terhindar dari perbuatan jahat dan hina (perbuatan zina), dan 

menyelamatkan seseorang dari perbuatan maksiat merupakan suatu nilai yang 

luhur yang diajarkan di dalam Islam, karena inilah yang membedakan antara umat 

Islam dan umat yang lainnya. Kebutuhan laki-laki terhadap perempuan dan juga 

sebaliknya (kebutuhan perempuan pada laki-laki) adalah suatu fitrah manusia  

yang diakui dalam Islam yang telah diberikan oleh Allah SWT. Oleh masalah 

nikah, supaya manusia tidak terjebak dalam perbuatan haram. Terlebih pada 

zaman sekarang ini, pintu perbuatan haram terbuka lebar dengan menjamur dan 

tersebarnya tempat-tempat maksiat di mana-mana. 

Islam tidak melarang mencari kenikmatan seks dan tidak pula mempersulit 

untuk mendapatkannya, kalau cara mendapatkanya dilakukan dengan jalur yang 

halal, bahkan Nabi bersabda: 
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ُ ِفيَها َأْ ٌر قَاَل . َوِفى ُ ْ ِ  َأَ دُِكْم َصَدَقةٌ  ُ َوَيُك ُن َل ِ َأيَْأِتى َأَ ُدنَا َشْهَ َت قَاُل ا يَا َرُس َل الل
ُ َأْ رٌ  ِ ِفيَها ِوْزٌر َفَكَذِلَك ِإَ ا َوَضَعَها ِفى اْلَحَ ِل َكاَن َل 58َأرََأيْ ُتْم َلْ  َوَضَعَها ِفى َ َراٍ  َأَكاَن َعَلْي

 

Dan dalam  farji salah salah satu kalian ada nilai sedekah. Sahabat 

bertanya: “Wahai ẖasul Allah, apakah dengan mengikuti syahwat, kita akan 
mendaptkan pahala? Rasul Allah menjawab: Bukanlah kalau kamu 

menempatkanya pada perkara yang diharamkan akan mendapatkan siksa? Begitu 

juga apabila kamu mendapatkanya sesuai dengan apa yang dianjurkan (agama), 

maka kamu akan mendapatkan pahala. (HR. Muslim) 

 

C. Kewajiban Mencari Nafkah dan Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum 

Positif di Indonesia. 

Adapun ide-ide baru dalam undang-undang R.I No. 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan maupun KHI yang terkait dengan kedudukan perempuan yang tidak 

ditemukan dalam kitab-kitab fikih global sebagai berikut: 

1. Pencatatan Perkawinan 

Menurut pasal 2 ayat (2) UU RI Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan: 

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Sedangkan dalam KHI disebutkan dalam pasal 5: 

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap 

perkawinan harus dicatat. 
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(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada Ayat (1), dilakukan oleh Pegawai 

Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 

Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. 

Masalah pencatatan perkawinan ini belum disinggung dalam kitab-

kitab fikih. Hal tersebut boleh jadi karena pada waktu kitab-kitab fikih ditulis, 

tingkat amanah kaum muslimin relatif tinggi sehingga kemungkinan 

menyalahgunakan lembaga perkawinan relatif kecil. Pengaturan pencatatan 

perkawinan ini merupakan langkah antisipatif dari Negara (pemerintah) untuk 

mengantisipasi terjadinya tindakan-tindakan yang merugikan salah satu pihak 

terutama kaum perempuan. Hal ini sejalan dengan kaidah: 

 تصر ف ا إما م علي ا لر عية منو ط با ا مصلحة

Tindakan pemimpin/pemerintah untuk rakyatnya adalah untuk 

mewujudkan kemaslahatan. 

 

 Jelaskan bahwa pengaturan tentang pencatatan perkawinan 

didasarkan atas asas kemaslahatan melalui metode masla at mursalah. 

Pengaturan pencatatan perkawinan dinilai dapat mendatangkan maslahat, 

khususnya bagi perempuan dan anak-anak. Jika suatu saat mereka 

menghadapi kenyataan diterlantarkan oleh suami atau ayahnya, jika tidak ada 

salinan Akta Nikah, istri dan anak-anak tersebut tidak dapat mengajukan 

tuntutan ke pengadilan. Lain halnya apabila ada salinan Akta Nikah, upaya 

hukum dapat segera dilakukan manakala hak-haknya diterlantarkan. Maka 

sangat jelas nilai maslahat dari pencatatan perkawinan tersebut. 
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Pentingnya pencatatan pernikahan juga didasarkan pada Q.S al-

baqarah/2: 282: 

  
  
   

  
   

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. 

Pada ayat diatas, pencatatan kontrak utang piutang saja sudah 

disyariatkan. Dengan demikian, disini sangat tepat digunakan qiyâs aulâwî. 

Bahwasannya jika ditinjau dari beberapa segi, perkawinan yang oleh Al-

Qur‟an disebut sebagai perjanjian suci (miúâqan ghalî an) jauh lebih penting 

untuk diutamakan pencatatannya. 

2. Kewajiban Suami Mencari Nafkah 

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tetang 

Perkawinan (UUP) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala 

sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 

Khusus bagi yang beragama Islam kewajiban suami terkait dengan nafkah 

diatur dalam Pasal 80 ayat (4) Kompillasi Hukum Islam (KHI). Dalam pasal 

itu diatur bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: 

a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, 
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b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan 

anak, 

c. Biaya pendidikan bagi anak, 

 

Dan jika suami melalikan kewajibannya, istri dapat mengajukan 

gugatan nafkah ke Pengadilan (Pasal 34 ayat 3 Undang-undang perkawinan). 

Bagi penganut agam Islam gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Agama 

pada domisili Tergugat. Seorang istri yang tidak dinafkahi suaminya bisa 

mengajukan gugatan nafkah, tanpa perlu mengajukan gugatan cerai. 

Demikian menurut hakim Mahkamah Agung Andi Syamsu Alam dalam 

artikelnya menjelaskan: “meski dibolehkan Undang-undang, gugatan nafkah 

belum populer di masyarakat. Banyak yang tidak tahu gugatan nafkah bisa di 

ajukan, bahkan kalau misalnya anak butuh biaya sekolah bapaknya yang 

mampu ternyata tidak mau membiayainya, itu bisa digugat.” 

Hal positif di bolehkannya gugatan nafkah, adalah utuhnya biduk 

rumah tangga. Hakim selaku pemutus sengketa agar pasangan suami-istri 

yang ingin bercearai membatalkan niatnya. Yang paling penting dalam 

gugatan nafkah adalah pembuktian. Harus jelas berapa penghasilan suami, 

berapa nafkah yang layak diberikan untuk istri dan anak. 

Jadi atas nafkah yang tidak diberikan oleh ayah atau suami, keluarga 

dapat mengajukan gugatan nafkah agar kewajiban tersebut diberikan oleh 

ayah atau suami sesuai dengan pengahsilannya. 
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Selain itu mengenai ayah atau suami yang meninggalkan kewajiban-

kewajibannya terhadap keluarga juga dapat dijerat dengan Undang-undang 

No. 23 Tahun 2004 tentang Pengahapusan Kekersan Dalam Rumah Tangga 

(PKDRT) diatur bahwa “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.” 

Orang yang melanggar pasal tersebut diancam pidana penjara paling 

lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp. 15 juta (Pasal 49 huruf a jo 

Pasal 9 ayat 1 UU PKDRT).
59
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BAB III 

KEBOLEHAHAN NIKAH MISY R MENURUT Y SUF AL-QARD W   

DALAM PANDANGAN AKTIVIS GENDER PONOROGO 

 

A. Ragam Pandangan Aktivis Gender Ponorogo Tentang Nikah Misy r 

Untuk melihat bagaimana pandangan aktivis gender Ponorogo terhadap 

nikah misyār yang dikonsepsikan oleh Yūsuf al-Qardāwī peneliti telah melakukan 

wawancara dengan beberapa aktivis gender yang berada di wilayah Ponorogo. 

Sebelum kita berbicara tentang pandangan aktivis gender Ponorogo tentang nikah 

misyār ada baiknya kita mengetahui lebih dulu pengertian gender itu sendiri.  

Kata gender berasal dari bahasa inggris yang berarti jenis kelamin. Gender 

diartikan “perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan yang dilihat 

dari segi nilai dan tingkah laku” atau “suatu konsep kultural yang merujuk pada 

karakteristik yang membedakan antara laki-laki dan perempuan baik secara 

biologis, perilaku mentalitas, dan sosial budaya”. 

Dari beberapa definisi tentang gender dapat ditarik kesimpulan bahwa 

gender merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan baik secara kultural 

dan emosional namun memiliki hak yang sama.  

Agama Islam diturunkan oleh Allah ke bumi sebagai agama yang raḥmatan 

lil „alamin dengan kitab suci yang sempurna sebagai pegangan hidup bagi 

penganutnya. Sebelum kedatangan Islam, perempuan tidak mempunya peran yang 
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independen dalam bidang sosial, ekonomi, politik. Perempuan dianggap sebagai 

beban hidup dan dalam banyak kasus anak perempuan di kubur hidup-hidup. 

Kehadiran Islam yang dibawa Nabi membawa perubahan yang cukup mendasar 

berkaitan harkat dan kedudukan perempuan. Secara perlahan perempuan 

mendapat tempat yang terhormat, sampai akhirnya berbagai bentuk penindasan 

terhadap perempuan terkikis dari akar budayanya. 

Dalam sebuah perkawinan tidak hanya mengenai syarat dan rukun yang 

harus terpenuhi tetapi hal-hal pasca perkawinan pun juga harus terpenuhi, seperti 

hal nafkah, baik lahir maupun batin yang harus diberikan oleh seorang suami 

kepada istri. Berbeda dengan fenomena nikah misyār bahwa perkawinan tersebut 

sudah terpenuhinya syarat dan rukun perkawian akan tetapi dari pihak istri 

merelakan beberapa haknya tidak dipenuhi oleh suaminya, misalnya hak nafkah, 

atau hak gilir, atau tempat tinggal.  

Sebagai aktivis gender yang umumnya memperjuangkan keadilan dan 

kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Melihat fenomena nikah misyār yang 

dimana ada beberapa hak istri atau kewajiban suami yang tidak terpenuhi penulis 

melakukan wawancara dengan aktivis gender di wilayah Ponorogo tentang 

pandangan aktivis gender tentang fenomena nikah misyār tersebut. Penulis 

melakukan wawancara dengan Ibu Irma Rumtianing salah satu aktivis gender 

Ponorogo. Dia mengatakan nikah misyār adalah: 

“Pernikahan yang memenuhi segala rukun dan syaratnya, 
dilakukan karena suka sama suka, ada walinya, ada sakasinya dan 

ada maharnya. Hanya saja, sang istri merelakan beberapa haknya 

tidak terpenuhi oleh suaminya, misalnya hak nafkah, atau hak 

gilir, atau tempat tinggal. Dengan demikian, sebagian haknya 
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untuk tidak diberikan oleh suaminya. Karena itu, nikah ini sering 

disebut juga nikah misyar yang artinya pernikahan dimana sang 

istri mendahulukan hak madunya daripada hak dirinya. Selain itu 

nikah misyār mirip juga dengan nikah mut‟ah, hanya saja ketika 

akad tidak disebutkan bahwa pernikahan tersebut terbatas 

waktu”.60
 

 

Dari pengertian di atas secara garis besar dapat ditarik sebuah kesimpulan 

bahwa nikah misyār adalah pernikahan yang dilakukan sesuai hukum Islam yaitu 

pernikahan yang terpenuhi segala syarat dan rukunnya, hanya saja dalam hal 

setelah pernikahan istri membebaskan suami dalam hal nafkah lahir. Dia 

menyamakan pernikahan misyār dengan nikah mut‟ah hanya saja dalam nikah 

misyār tidak ditentukan batas waktunya. Kemudian penulis melakukan 

wawancara dengan Bapak Miftahul Huda, dia mengatakan: 

 

“Nikah misyār termasuk fenomena pernikahan yang khusus tidak 

sama pada pernikahan pada umumnya, malah mirip dengan 

pernikahan poligami, pernikahan kontrak dalam hal kekhususannya 

karena adanya syarat yang harus dipenuhi. Kalau mengenai pengertian 

nikah misyār saya mengatakan sama dengan apa yang dikonsepkan 

oleh Yusūf al-Qardāwī.61
 

 

Bapak Miftahul Huda mengatakan pernikahan misyār adalah pernikahan 

khusus karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu pembebasan nafkah 

suami terhadap istri dan membebaskan suami untuk tidak tinggal bersama dalam 

satu rumah. Kemudian mengenai hukum sah atau tidaknya nikah misyār yang 

penulis dapatkan dari para informan, mereka mempunyai cara pandang masing-

masing. Pertama, Ibu Irma Rumtianing mengatakan: 
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“Tergantung bagaimana nikah misyār itu dilaksanakan. Kalau 

pernikahan itu dilaksanakan sudah memenuhi syarat-syarat yang 

ditentukan oleh syariat. Seperti adanya wali, keridhaan kedua suami 

istri tersebut, adanya dua orang saksi yang adil atas pelaksanaan akad, 

dan bersihnya calon istri dari larangan-larangan menikah, maka 

pernikahan tersebut sah. Bolehnya persyaratan tersebut berdasarkan 

keumuman sabda Nabi Saw: “sesungguhnya syarat yang paling berhak 
untuk dipenuhi adalah apa yang dengannya kalian menghalalkan farji 

(yaitu pernikahan)”. Dan juga sabda beliau yang lain: “orang-orang 

muslim itu tergantung pada syarat yang mereka sepakati”. Selain itu 
pernikahan juga harus dilakukan secara terang-terangan dan 

diumumkan kepada khalayak. Namun ketika nikah misyār itu 

dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak diketahui istri pertama 

atau masyarakat, maka itu menjadi masalah. Karena pada hakikatnya 

wajib bagi setiap muslim untuk melakukan pernikahan secara syar‟i 
dan menghindari setiap pernikahan yang melanggar aturan syariat. 

Baik dia namakan nikah misyār atau nama lainnya. Diantara syarat 

nikah yang syar‟i adalah diumumkan. Karena itu, jika ada dua orang 

yang menyembunyikan pernikahanya, maka nikahnya tidak sah. 

Karena keadaan seperti itu seperti zina”.62
  

 

Dari uraian di atas dapat dijabarkan sebagai berikut, bahwa pernikahan 

misyār kalau dilihat dari terpenuhinya syarat dan rukunnya adalah sah, akan tetapi 

ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu pernikahan haruslah di umumkan kepada 

khalayak umum untuk menghindari dugaan perzinaan. Dan juga pernikahan 

misyār  tidak menunjukan orientasi-orientasi pernikahan, seperti hidup bersama, 

meretas jalinan kasih sayang, cita-cita memiliki keturunan dan perhatian terhadap 

istri dan anak-anak, serta tidak adanya keadilan dihadapan istri-istri. Terlebih lagi, 

adanya unsur penghinaan terhadapa kaum wanita dan terkadang mengandung 

muatan untuk menggugurkan hak istri atas pemenuhan kebutuhan biologis, 

nafkah, dan lain-lain. Adapun pendapat dari Bapak Iswahyudi, dia mengatakan:  
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“Bahwa untuk melihat hukum nikah misyār dapat dilihat dengan dua 

cara. Yang pertama dengan fiqih dan kedua dengan cara moral. 

Maksudnya, bagaimana pernikahan misyār tersebut dipandang dari 

segi fiqih dan bagaimana dipandang dari segi moral.  Dia mengatakan 

kalau nikah misyār dipandang dari segi fiqih adalah sah karena 

terpenuhinya syarat dan rukun seperti adanya dua orang saksi, adanya 

wali, ijab kabul dan mahar. Menurut dia ahli fiqih atau ulama fiqih 

tidak ada yang melarangnya karena sudah terpenuhinya syarat dan 

rukunnya. Akan tetapi pernikahan itu tidak hanya berbicara tentang 

fiqih tetapi juga tentang moralitas, bahwa menikah itu bertujuan untuk 

membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
63

 

 

Dari pendapat di atas dapat di jabarkan bahwa sebuah pernikahan haruslah 

memenuhi dua fungsi agar tercapainya tujuan dari pernikahan tersebut. Yang 

pertama funsi secara fiqih, yaitu pernikahan haruslah sesuai dengan apa yang di 

atur dalam fiqih atau hukum islam yaitu terpenuhinya syarat dan rukun dari nikah. 

Fungsi yang kedua adalah pernikahan haruslah mencapai sebuah kebahagiaan, 

kebahagiaan yang dimaksud adalah kebahagiaan dalam menjalani bahtera rumah 

tangga dimana antara suami dan istri menjalankan sesuai dengan peran masing-

masing. Dalam hal ini informan lebih condong kepada perempuan karena 

kebahagiaan dalam rumah tangga akan tercapai apabila segala kebutuhan dari 

sang istri dapat terpenuhi atau terpenuhinya hak-hak istri yang menjadi kewajiban 

suami. Bapak Miftahul Huda juga menambahkan: 

“Bahwa pernikahan misyār hanyalah pemenuhan biologis dan untuk 

meneruskan regenerasi, menurut saya kalau saya adalah seorang ahli 

fiqih saya juga akan mengatakan bahwa pernikahan itu sah. Akan  

tetapi sebagai aktivis gender yang menginginkan tercapainya sebuah 

keadilan dan kesetaraan, untuk kebolehannya masih sangat bersyarat. 

Karena tujuan dari pernikahan hanya tercapai secara fiqih belum 

sampai etis atau moral.
64
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Menurut Bapak Miftahul Huda, pernikahan misyār hanyalah pernikahan 

sebatas untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, tanpa memperhatikan 

terpenuhinya tujuan lainya. Padahal dalam pernikahan itu menimbulkan hak dan 

kewajiban antara suami istri. Meskipun menurut fiqih sah akan tetapi dia tidak 

setuju tentang kebolehanya pernikahan misyār seperti yang dikonsepsikan oleh 

Yusūf al-Qardāwī. Kalau seandainya diberlakukan menurut dia masih perlu dikaji 

lebih mendalam lagi. Kemudian menurut Bapak Asvin, bahwa dia mengatakan: 

“Saya setuju nikah misyār seperti apa yang dikonsepsikan oleh Yusūf 
al-Qardāwī, karena menurut saya transaksi muamalah termasuk 
perkawinan dikatakan sah atau tidakanya tergantung pada akad yang 

dilakukan. Ketika akad yang dilakukan sudah memenuhi syarat dan 

rukun berarti sudah sah. Mengenai perkara yang terjadi di belakangan 

setelah itu menurut saya termasuk amr kārij atau sesuatau hal yang 

terjadi setelah atau diluar akad. Dan perkara yang terjadi setelah 

terjadinya akad yang sah tidak mempengaruhi akad tersebut. Saya 

memberi contoh semisal, ada seorang penjual pisau, kemudian terjadi 

transaksi jual beli antara penjual dan pembeli, kemudian oleh pembeli 

tersebut pisau itu digunakan untuk menusuk seseorang. Menurut saya 

akad jual belinya sah dan tidak terpangaruh oleh penusukan yang 

dilakukan oleh pembeli karena kejadian itu sudah di luar akad. 

Kemudian menganai nafkah  suami, menurut saya nafkah itu adalah 

kewajiban yang melekat kepada seorang laki-laki. Akan tetapi 

berkaitan dengan nikah misyār yang dikosepkan oleh Yusūf al-
Qardāwī, disitu dikatakan bahwa seorang istri merelakan nafkah 
lahirnya untuk tidak dipenuhi oleh suami, jadi menurut saya tidak ada 

masalah ketika itu sudah dengan kesadaran seorang istri untuk 

merelakan nafkah lahirnya.
65

 

 

Dapat dipahami dari pendapat bapak Asvin di atas bahwa dia cenderung 

setuju dengan nikah misyār yang dikonsepkan oleh Yusūf al-Qardāwī, karena 

sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, jadi menurut dia akad nikah misyār 

itu adalah sah. Dan suatu hal yang terjadi setelah akad, tidak mempengaruhi 
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keabsahan akad tersebut. Berbeda dengan pendapat ibu Isnatin Ulfah, dia 

memberi pengertian lain tentang nikah misyār, dia mengatakan bahwa: 

“Nikah misyār itu mirip sekali dengan nikah mut‟ah. Bedanya nikah 

mut‟ah disebutkan batas waktunya pada saat melakukan akad, kalau 
nikah misyār tidak disebutkan batas waktunya akan tetapi laki-laki 

yang melakukan nikah misyār sejak awal mempunyai itikad atau niat 

untuk tidak menjalin hidup suami istri selamanya. Jadi, nikah misyār 

adalah nikah yang dialakukan oleh suami istri dimana suami sejak 

awal tidak mempunyai itikad untuk menjalankan kewajiban sebagai 

suami selamanya. Kemudian menurut saya, nikah misyār itu 

melanggar maqāsid al-shari‟ah yaitu ḥifẓ al-din yaitu, tidak 

menggauli istri dan keluarga secara ma‟ruf, ḥifẓ al-nafs yaitu, tidak 

tercukupinya nafkah lahir dan batin keluarga secara keseluruhan, ḥifẓ 
al-nasab yaitu adanya unsur penghinaan terhadap kaum wanita dan 

terkadang mengandung muatan unutk mengabaikan syarat dan rukun 

pernikahan serta niatan untuk menggugurkan hak istri atas pemenuhan 

kebutuhan biologis dan nafkah, kemudian tidak adanya pencatatan 

pernikahan dan sosialisai atau pengiklanan pernikahan tersebut. ḥifẓ al 
„aql yaitu sedikitnya waktu suami untuk keluarga, pendidikan dan 

akhlak anak jadi tidak terurus. ḥifẓ al-māl yaitu tidak adanya harta 

bersama karena suami tidak memberikan nafkah kepada istri sehingga 

untuk pembagian waris kelak akan membingungkan.”66
 

 

 Dari hasil wawancara dengan ibu Isnatin Ulfah di atas dapat ditarik sebuah 

benang merah bahwa dia tidak setuju mengenai konsep nikah misyār karena di 

pandang banyak menimbulkan mafsadah dari pada maslahah. Meskipun akadnya 

sah, akan tetapi pernikahan tidak sebatas sahnya akad dan hanya berorientasi pada 

hubungan biologis semata. Pernikahan adalah ikatan dua orang laki-laki dan 

perempuan bahkan dua keluarga besar, sehingga akan mengakibatkan banyak 

resiko bila mana terjadi kesenjangan, misal mengenai warisan untuk anak dan 

hubungan keperdataan yang lain. Yang terakhir adalah penulis melakukan 

wawancara dengan Ibu Nanik Setyowati, dia mengatakan bahwa: 
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“Menurut saya, nikah misyār adalah nikah yang tidak lazim dilakukan. 

Dipandang dari sisi suami, pernikahan ini bertolak belakang dengan 

prinsip berumah tangga, bahwa peran suami adalah sebagai imam, 

bagaimana hal tersebut akan terpenuhi jika ada kewajiban-kewajiban 

yang ditukar perannya dengan peran istri. Dengan bertukarnya peran 

pemenuhan nafkah oleh istri tentu akan mengurangi martabat sebagai 

seorang suami dihadapan istri dan keluarga. Jika dilihat dari posisi 

istri, maka dalam pernikahan misyār ada konsekuensi besar yang akan 

diterima oleh istri dengan menikah di bawah tangan atau sirri. Jika 

suatu ketika istri tersebut ditinggalkan suaminya maka tidak ada 

kekuatan hukum yang bisa memberi keadilan baginya, ditambah lagi 

jika dia dikaruniai anak dari hasil nikah misyār tersebut. Maka beban 

berat akan ditanggung istri. Dengan tidak adanya kekuatan hukum 

yang melindunginya, maka tidak bisa menuntut nafkah dari orang tua 

laki-lakinya/ayahnya. Jika dilihat dari sisi lain, apabila calon suami 

tadi sudah mempunyai keluarga di tempat asalnya, maka pernikahan 

misyār yang dilakukan tentu akan menambah beban suami untuk 

berlaku adil kepada kedua istrinya, hal tersebut dapat menghancurkan 

keharmonisan keluarga yang sudah ada. Lagi-lagi perempuan menjadi 

obyek ketidakadilan dalam nikah misyār. Menurut saya, Yūsuf al-
Qardāwī mempunyai alasan yang juga mengandung kebenaran dimana 
syarat dan rukun nikah sudah terpenuhi berarti menurut fiqih akadnya 

sudah sah. Akan tetapi ada nilai-nilai kehidupan dalam berumah 

tangga yang tidak terpenuhi dalam nikah misyār, seperti kasih sayang 

seorang ayah kepada anak dan adanya pembagian peran yang menurut 

saya di balik (yang seharusnya suami menafkahi istri akan tetapi 

dalam nikah misyār istri menafkahi untuk diri sendiri dan anakanya) 

sehingga martabat suami sebagai pemimpin rumah tangga akan 

menurun.”67
 

 

Dari pemaparan data hasil wawancara dengan Ibu Nanik Setyowati diatas 

dapat dipahami bahwa menurut Ibu Nanik Setyowati dalam nikah misyār selain 

pernikahan tersebut merupakan pernikahan yang tidak lazim dilakukan, juga tidak 

adanya jaminan hukum kepada istri dan anak ketika terjadi perceraian atau 

hubungan waris dikarenakan tidak adanya pencatatan pernikhan, juga nikah 

misyār menurunkan martabat laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga. 
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B. Implikasi Nikah Misy r Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia 

Menurut fitrahnya, manusia dilengkapi oleh tuhan dengan kecenderungan 

seks. Oleh karena itu Allah memberikan satu wadah yang legal untuk 

terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat kemanusiaan. 

Akan tetapi, perkawinan tidaklah semata-mata dimaksudkan untuk sekedar 

memenuhi hasrat biologis saja. Kalau hanya untuk hasrat biologis saja, maka 

pernikahan memiliki nilai yang sama dengan perkawinan yang dianut oleh 

biologi, yaitu mempertemukan jantan dan betina untuk sekedar memenuhi 

kebutuhan repoduksi generasi. 

Tujuan pernikahan sebagaimana yang terkandung dalam al-Quran berfungsi 

sebagai sarana untuk memperoleh keluarga yang sakinah, mwaddah, wa rahamah. 

Sakinah mengandung dua makna, yaitu kembali dan diam. Artinya bagi suami, 

sang istri adalah tempat untuk memperoleh penyejuk jiwa dan raga. Sedang 

mawaddah berarti saling berkehendak dan berkeinginan untuk sama-sama untuk 

saling memiliki. Mawaddah adalah cinta untuk memiliki dengan segenap 

kelebihan dan kekurangan suami-istri untuk saling memiliki. Sedangkan rahmah, 

mengandung makna suci dan membuahkan bukti yaitu pengabdian. 

Maka dari itu, perkawinan bukan hanya akad saja, bukan hanya mengenai 

terpenuhinya syarat dan rukun saja, tetapi pokok daripada perkawinan adalah 

setelah terpenuhinya sarat dan rukun atau setelah akad. Ada konsekuensi-

konsekuensi yang harus dipenuhi baik dari pihak suami atau dari pihak istri, 

meskipun dalam hak tertentu dapat dihilangkan, akan tetapi akan memunculkan 

kosekuensi lain yang akan menimbulkan masalah baru. 
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Hubunganya hukum perkawinan di indonesia dengan nikah misyār yang di 

konsepkan oleh Yūsuf al-Qardāwī ada beberapa poin yang menjadi perhatian para 

aktivis gender Ponorogo, untuk itu penulis melakukan wawancara terkait 

implikasi nikah misyār dalam hukum perkawinan di Indonesia. 

 

1. Nafkah Suami. 

Menurut  Ibu Isnatin Ulfah dari hasil wawancara dengan dia: 

“Menurut saya nafkah melekat kepada laki-laki secara otomatis 

setelah laki-laki tersebut selesai mengucapkan akad nikah dengan 

seorang perempuan. Konsep nafkah saya kaitkan dengan makna al-

rijāl dalam ayat al-Quran surat an-Nisa‟ ayat 34: 
 

   
    

   
   

   

 
“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 

Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian 

yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan 

sebagian dari harta mereka.”68
 

 

Saya memaknai kata al-rijāl sebagai makna fungsional, sifat yang 

melekat atau karakter bukan makna biologis atau seksual. Orang yang 

berjenis kelamin apapun sepanjang mempunyai fungsi ar-rijāl dia 

boleh menafkahi. Dia dikatakan sebagai pemimpin atau qawwām 
karena dia menafkahi, dan nafkah sangat identik dengan laki-laki. 

Menurut saya kewajiban yang melekat kepada laki-laki yaitu nafkah 

tidak bisa hilang selama laki-laki itu mampu atau seorang laki-laki 

wajib menafkahi istri sampai batas maksimal kemampuanya. Berbeda 

dengan praktek nikah misyār bahwa laki-laki yang melakukan nikah 

misyār adalah orang yang mampu karena biasanya laki-laki tersebut 

dalam melaksanakan kunjungan kerja atau bisnis. Seorang istri boleh 

tanazul atau melepaskan kewajiban suami menafkahi istri ketika 

suami itu tidak mampu.
69
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Dari pemamparan data di atas dapat dipahami bahwa nafkah suami kepada 

seorang istri adalah kewajiban yang melekat kepada seorang laki-laki setelah dia 

mengucapkan akad nikah. Dan fungsi seorang suami dalam keluarga adalah 

pemimpin yang identik dengan nafkah untuk keluarga. Agar tercapainya cita-cita 

dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 ayat yaitu tentang tujuan perkawinan 

untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. 

Kemudian wawancara dengan Bapak Asvin, dia mengatakan: 

“Nafkah adalah kewajiban yang melekat terhadap seorang suami dan 

harus dipenuhi oleh seorang laki-laki baik lahir maupun batin dan 

kewajiban ini sesuai dengan kemampuan maksimal seorang suami dan 

tidak dalam keadaan tawar-menawar. Yang pada dasarnya nafkah itu 

sifatnya wajib dan melekat kepada suami, entah itu diminta atau pun 

tidak diminta. Berbeda dengan nafkah dalam kawin misyār, dalam 

konteks kawin misyār suami tidak diwajibkan oleh istri untuk 

memenuhi nafkah lahir atau istri merelakan nafkahnya untuk tidak di 

penuhi oleh suami. Jadi tidak ada masalah karena istri yang 

merelakannya.
70

  

 

Menurut Bapak Asvin bahwa seorang suami tidak memenuhi nafkah lahir 

atas dasar kerelaan dan kesadaran dari seorang suami adalah tidak apa-apa, karena 

sang istrilah yang rela suaminya tidak memenuhi nafkah lahir dan hanya menuntut 

nafkah batin. Kecuali kalau tidak memenuhi nafkah itu adalah inisiatif dari suami 

itu sendiri, karena nafkah adalah kewajiban yang melekat pada suami entah itu 

diminta ataupun tidak. 

Nafkah suami diatur dalam KHI (kompilasi hukum islam) pasal 80 dan 81, 

dalam pasal 81 dijelaskan pada point satu (1) suami wajib menyediakan tempat 

kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah. 

Dalam hal ini Ibu Irma Rumtianing memberi penjelasan: 
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“Bahwa saya tidak membolehkan nikah misyār karena semata-mata 

untuk melindungi perempuan dan anak. Meskipun secara materi 

perempuan sudah bisa mencukupi kebutuhannya, namun tujuan dari 

pernikahan adalah terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan 

rahmah. Jika sebuah keluarga tidak tinggal dalam satu tempat tinggal, 

maka bagaimana bisa menciptakannya. Karena mereka jarang 

bertemu, jarang berkomunikasi, bertinteraksi dan berbagi bersama 

baik dalam suka maupun duka. Sebab itulah diantara hal yang dapat 

menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang 

menjadi menjadi impian semua keluarga, sehingga lebih baik 

pernikahan semacam itu tidak dilakukan”.71
 

 

Dari data di atas jelas bahwa Irma Rumtianing menganggap bahwa 

pernikahan misyār menyalahi hukum positif di Indonesia yaitu kewajiban nafkah 

dan menyediakan tempat tinggal bagi istri. Bagi dia sangat penting bagi 

keharmonisan sebuah rumah tangga kalau suami, istri dan anak tinggal dalm satu 

rumah, karena akan lebih terjalin hubungan komunikasi, interaksi dan dapat 

berbagi dalam suka dan duka agar terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah 

dan rahmah. 

Kemudian Ibu Isnatin Ulfah menambahkan bahwa: 

“Menurut saya selain kewajiban nafkah lahir maupun batin dan juga 
penyediaan tempat tinggal, suami juga wajib memberi pendidikan 

terhadap istri dan anaknya. Meskipun suami dan istri cukup dalam hal 

materi akan tetapi kebutuhan lain termasuk pendidikan batin, kasih 

sayang dari seorang ayah sangat di butuhkan bagi perkembangan anak 

nantinya, karena banyak anak sekarang cukup dalam hal materi lahir 

tapi kering dalam batinya”.72
 

 

Disinggung juga dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 80 point (3) 

yaitu, masalah kewajiban seorang suami untuk memberikan pendidikan agama 

kepada istrinya dan memberi hak belajar ilmu pengetahuan yang berguna baginya. 

Sehingga menurut dia ketidak hadiranya suami dalam keluarga atau dalam satu 
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rumah dengan istri dan anak-anaknya maka akan terabaikan juga masalah 

pendidikan itu. Sehingga praktik nikah seperti itu melanggar hukum positif di 

Indonesia. 

Berbeda dengan pendapat dari bapak Asvin berikut, bahwa: 

“Dalam nikah misyār yang menjadi pokok sah atau tidaknya adalah 

terletak dalam akad dari pernikahan itu. Pernikahan akan sah jika 

sudah terpenuhinya syarat dan rukun dari pernikahan itu. Ketika 

terjadi sesuatu setelah itu menurut saya adalah perkara lain, seperti 

halnya masalah pendidikan, ketika seorang istri sudah rela dengan 

sadar membebaskan suami dari nafkah lahir dan termasuk 

menyediakan tempat tinggal. Jika nanti suatu saat istri menuntut hal 

itu ya tidak bisa. Karena di awal dia sudah merelakan, termasuk dalam 

hal pendidikan, menurut saya pendidikan anak jika bapaknya tidak ada 

bisa di masukan dalam pesantren sudah selesei masalahnya”.73
    

 

Menurut Bapak Asvin mengenai penyediaan tempat tinggal, memberikan 

nafkah dan pendidikan itu merupakan perkara di luar akad dalam akad nikah 

misyār. Karena sang istri memang sudah merelakan hal itu untuk tidak dipenuhi 

oleh suaminya, asal terpenuhi nafkah batinya. 

 

2. Pencatatan Perkawinan   

Dalam konteks perkawinan di Indonesia, di sebutkan dalam Undang-

Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam KHI (kompilasi 

hukum islam) bahwa, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut 

hukum masing-masing agama dan tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku ( Pasal 2 UU perkawinan No.1 tahun 1974 

tentang perkawinan). Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah 

yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat 
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dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan Isbath Nikah ke Pengadilan 

Agama. Isbath nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas 

mengenai beberapa hal, di antaranya hilangnya Akta Nikah. (pasal 7 ayat 1,2 

dan 3 huruf b Kompilasi Hukum Islam). 

Perkawinan merupakan ikatan antara dua orang laki-laki dan 

perempuan yang menimbulkan hak dan kewajiban serta menimbulkan akibat 

hukum. Sehingga untuk menjaga dan melindungi hak-hak di antara keduanya 

perlu adanya pencatan perkawinan. Rasulullah SAW juga memerintahkan 

untuk mencatat segala macam bentuk transaksi muamalah di antara orang 

satu dengan orang lain. Mengenai hal itu, dan kaitanya dengan perkawinan 

misyār penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Isnatin Ulfah. Dia 

mengatakan: 

“Menurut saya sangat penting dilakukanya pencatatan perkawinan, 

karena untuk menjamin masa depan istri juga anak-anaknya, karena 

setelah terjadinya pernikahan akan timbul akibat-akibat lain, yaitu 

seperti, nafkah, waris, wasiat dan lain-lain. Untuk menjamin itu semua 

maka perlu adanya bukti bahwa perkawinan itu sah, disamping sah 

secara agama juga harus sah secara Negara atau hukum positif. Di 

Indonesia perkawinan yang sah apabila dapat di buktikan dengan Akta 

Nikah. Untuk memenuhi persyaratan seorang anak untuk dapat 

melanjutkan pendidikan anak tersebut harus memiliki akta kelahiran 

dan akta kelahiran dapat di buat jika adanya perkawinan yang sah 

yang dapat di buktikan dengan Akta nikah. Berbeda dengan nikah 

misyār, dalam nikah misyār biasanya terjadi kepada istri yang kedua 

tanpa sepengetahuan istri yang pertama dan tidak ada pencatatan 

perkawinan. Sedangkan dalam konteks hukum di Indonesia kalau 

seorang laki-laki akan melakukan poligami haruslah mendapatkan ijin 

dari istri pertama. jadi tidak adanya jaminan masa depan untuk istri 

dan anak-anaknya jika terjadi sesuatu dikemudian hari, entah masalah 

nafkah, waris, wasiat atau untuk persyaratan yang lain. Sehingga 

menurut saya perkawinan misyār itu melanggar hukum positif di 

Indonesia”.74
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Menurut ibu Isnatin Ulfah berdasarkan pemaparan data di atas, bahwa 

sangat penting dilakukannya pencatatan perkawinan, selain untuk tertib 

administrasi juga untuk menjamin kepastian keadilan untuk istri dan anak 

kelak jika terjadi sesuati terhadap pernikahannya. Terkait nikah misyār adalah 

bentuk perniakahan yang menyalahi hukum positif yang ada di Indonesia 

meskipun pernikahan tersebut adalah sah menurut syarat dan rukun, akan 

tetapi pernikahan tersebut tidak ada jaminan untuk istri dan anknya. Berbeda 

dengan pendapat Bapak Asvin tentang pencatatan perkawinan, dia 

mengatakan: 

“Tidak ada hubunganya dan juga tidak bisa dihubungkan ketika pada 
akad nikah misyār menggunakan dasar agama kemudian ketika terjadi 

masalah di bawa ke pengadilan. Pada awalnyakan sang istri rela untuk 

dinikahi secara misyār secara agama bahkan merelakan juga sebagian 

haknya untuk tidak dipenuhi oleh suami, tapi ketika terjadi masalah 

dibawa ke ranah hukum positif di Negara, jelas tidak ada 

hubungannya.
75

 

 

Menurut bapak Asvin, ketika melakukan akad nikah secara misyār istri 

rela dan ridha untuk dinikahi secara misyār secara agama, kemudian ketika 

terjadi masalah terkait pernikahan tersebut terus dibawa keranah hukum 

positif di Indonesia tidak nyambung. Jadi menurut dia pernikahan misyār 

yang dilakukan sah menurut agama tidak akan menyalahi hukum positif di 

Indonesia. Berdasarkan pemaparan data dan penjelasan dari para informan di 

atas penulis menganggap perlu untuk menganalisa pendapat aktivis gender 

Ponorogo di atas pada bab IV berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia 

dan māqasid al-syarī‟ah. 
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BAB IV 

ANALISA TERHADAP PANDANGAN AKTIVIS GENDER PONOROGO 

TENTANG NIKAH MISY R 

 

A. Analisis Terhadap Pandangan Aktivis Gender Ponorogo Tentang Nikah 

Misy r 

 

1. Pengertian. 

 

Yusūf Qardāwī  mengartikan kawin misyār yaitu: 

ب الذى الزواج و  تقل وا المرأة،  يت إلى الر ل في يذ  الر ل،  يت إلى ال رأة ت

د ثانية، زو ة ذ تك ن : الغالب وفى  وي ق  يت فى تكن التى ى أخرى زو ة وع

76علي
 

 

"Yaitu pernikahan dimana seorang laki-laki (suami) mendatangi kediaman 

wanita (istri), dan wanita ini tidak pindah kediaman laki-laki tersebut. 

Biasanya, hal ini terjadi pada istri kedua, sedang laki-laki ini memiliki 

istrilain di rumah yang dinafkahinya."
77

 

 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kawin misyār ini 

mengarah kepada pemberian keringanan terhadap suami dari kewajiban 

memenuhi tempat tinggal, nafkah dan persamaan bagian antara istri kedua 

dan istri yang pertama, yang didasari dari sikap mengalah istri kedua. Istri 

yang terakhir ini hanya menginginkan keberadaan laki-laki yang biasa 

menjaga dan memeliharanya (memenuhi kebutuhan biologis) dengan 

mengasihinya. Meskipun dia tidak memberikan kewajiban pemenuhan materi 
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dan tanggung jawab secara maksimal. Namun, pemberian keringanan ini 

tidak menutup pada suami yang beristri satu. 

Pandangan tersebut, oleh sebagai aktivis gender yang penulis 

wawancarai memberikan pengertian yang hampir sama dalam permasalahan 

nikah misyār tersebut. Nikah misyār adalah pernikahan yang memenuhi 

segala rukun dan syaratnya, dilakukan karena suka sama suka, ada walinya, 

ada saksinya dan ada maharnya. Hanya saja, sang istri merelakan beberapa 

haknya tidak terpenuhi oleh suaminya, misalnya hak nafkah, atau hak gilir, 

atau tempat tinggal. Dengan demikian, sebagian haknya untuk tidak diberikan 

oleh suaminya. Karena itu, nikah ini sering disebut juga nikah misyār yang 

artinya pernikahan dimana sang istri mendahulukan hak madunya daripada 

hak dirinya.
78

 Nikah misyār termasuk fenomena pernikahan yang khusus 

tidak sama pada pernikahan pada umumnya, malah mirip dengan pernikhan 

poligami, pernikahan kontrak dalam hal kekhususanya karena adanya syarat 

yang harus dipenuhi.
79

 Nikah misyār itu mirip sekali dengan nikah mut‟ah. 

Bedanya nikah mut‟ah disebutkan batas waktunya pada saat melakukan akad, 

kalau nikah misyār tidak disebutkan batas waktunya akan tetapi laki-laki yang 

melakukan nikah misyār sejak awal mempunyai itikad atau niat untuk tidak 

menjalin hidup suami istri selamanya. Jadi, nikah misyār adalah nikah yang 

dialakukan oleh suami istri dimana suami sejak awal tidak mempunyai itikad 

untuk menjalankan kewajiban sebagai suami selamanya.
80
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Namun, nikah misyār adalah nikah yang tidak lazim dilakukan. 

Dipandang dari sisi suami, pernikahan ini bertolak belakang dengan prinsip 

berumah tangga, bahwa peran suami adalah sebagai imam, bagaimana hal 

tersebut akan terpenuhi jika ada kewajiban-kewajiban yang ditukar peranya 

dengan peran istri. Dengan bertukarnya peran pemenuhan nafkah oleh istri 

tentu akan mengurangi martabat sebagai seorang suami dihadapan istri dan 

keluarga. Jika dilihat dari posisi istri, maka dalam pernikahan misyār ada 

konsekuensi besar yang akan diterima oleh istri dengan menikah di bawah 

tangan atau sirri. Jika suatu ketika istri tersebut ditinggalkan suaminya maka 

tidak ada kekuatan hukum yang bisa memberi keadilan baginya, ditambah 

lagi jika dia dikaruniai anak dari hasil nikah misyār tersebut. Maka beban 

berat akan ditanggung istri. Dengan tidak adanya kekuatan hukum yang 

melindunginya, maka tidak bisa menuntut nafkah dari orang tua laki-

lakinya/ayahnya. Jika dilihat dari sisi lain, apabila calon suami tadi sudah 

mempunyai keluarga di tempat asalnya, maka pernikahan misyār yang 

dilakukan tentu akan menambah beban suami untuk berlaku adil kepada 

kedua istrinya, hal tersebut dapat menghancurkan keharmonisan keluarga 

yang sudah ada. Lagi-lagi perempuan menjadi obyek ketidakadilan dalam 

nikah misyār.
81

 

Dari pengertian di atas secara garis besar dapat dipahami bahwa nikah 

misyār adalah pernikahan yang dilakukan sesuai hukum Islam yaitu 

pernikahan yang terpenuhi segala syarat dan rukunya, hanya saja dalam hal 
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setelah pernikahan istri membebaskan suami dalam hal nafkah lahir. 

Pernikahan misyār hampir sama dengan nikah mut‟ah hanya saja dalam nikah 

misyār tidak di tentukan batas waktunya. Nikah misyār adalah nikah yang 

tidak lazim dilakukan. Pernikahan ini bertolak belakang dengan prinsip 

berumah tangga, bahwa peran suami adalah sebagai imam, bagaimana hal 

tersebut akan terpenuhi jika ada kewajiban-kewajiban yang ditukar perannya 

dengan peran istri. Di sisi lain pernikahan misyār memungkinkan timbulnya 

konsekuensi besar yang akan diterima oleh istri di masa mendatang.  

 

2. Hukum 

 

Alasan Yusūf Qardāwī memperbolehkannya perkawinan ini, dia 

menganggap bahwa di era sekarang ini, rintangan perkawinan sangat 

beragam, yang sebagian besar muncul dari diri wanita itu sendiri. Dari sini 

kemudian bermunculan kaum awanis, yaitu : 

a. Wanita-wanita yang melajang sampai usia tua, yang telah lewat masa 

untuk melangsungkan perkawinan. 

b. Wanita-wanita yang masih hidup dengan orang tua mereka, dan tidak 

mampu memenuhi kebutuhan fitrah dalam membangun sebuah keluarga 

dan menjadi seorang ibu. 

c. Wanita-wanita yang mengalami perceraian, fenomena ini sangat banyak 

sekali. 

d. Janda yang ditinggal mati oleh suaminya sendirian atau bersama dengan 

harta yang melimpah ruah. 
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e. Wanita-wanita karier, berkarya dan bekerja sendiri, seperti menjadi guru, 

instruktur, dokter, apoteker, pengacara, atau profesi lainnya yang 

berpenghasilan tetap. 

Dengan adanya kaum awanis tersebut di atas, maka mereka semuanya 

tidak menuntut hak materi dari suaminya. Dalam hal ini lebih dikenal dengan 

istilah kawin misyār.
82

 Mereka mau melakukan perkawinan ini berdasarkan 

niatnya yang benar-benar murni untuk kebaikan dirinya sendiri, karena dia 

(wanita tersebut) adalah orang yang lebih mengetahui mana yang terbaik bagi 

dirinya, dia adalah orang yang berakal, baligh, pandai yang mengetahui mana 

yang dapat mendatangkan manfaat dan mana yang dapat mendatangkan 

kerugian dan tidak masuk dalam kategori orang yang harus dilindungi, seperti 

anak kecil, orang gila dan orang bodoh. 

Dari alasan Yusūf Qardāwī di atas dapat diketahui bahwa kawin 

misyār pada hakekatnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis 

(naluri seks) sekaligus memuliakan dan menjaga agar tidak tergelincir dalam 

perbuatan zina.
83

  Seperti halnya kaum awanis yang merupakan wanita-

wanita dari segi materi sudah berkecukupan sehingga tidak menuntut hak 

materi dari suaminya, dimana perkawinan bagi mereka yang terpenting 
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adalah status hukum dan status dalam kehidupan bermasyarakat. Perkawinan 

bagi kaum awanis bila ditinjau dari hukum perkawinan adalah wajib.
84

 

Keadaan kaum awanis bukan merupakan hambatan perkawinan 

ataupun suatu kondisi yang dikatakan tidak mampu untuk menikah, tetapi 

karena keengganan mereka untuk menikah. Padahal dalam ajaran Islam, 

mereka termasuk orang yang mampu untuk menikah dan melaksanakan 

perkawinan hukumnya wajib. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan 

mereka dari perbuatan zina, sekaligus memuliakan mereka. 

Permasalahan tersebut sejalan dengan pendapat  Bapak Asvin, dengan 

dasar akad perkawinan mempunyai kesamaan dengan akad dalam transaksi 

muamalah, dikatakan sah atau tidaknya tergantung pada akad yang dilakukan. 

Ketika akad yang dilakukan sudah memenuhi syarat dan rukun berarti sudah 

sah. Mengenai perkara yang terjadi di belakangan setelah itu termasuk amr 

khārij atau sesuatu hal yang terjadi setelah atau di luar akad. Dan perkara 

yang terjadi setelah terjadinya akad yang sah tidak mempengaruhi akad 

tersebut. Contoh semisal, ada seorang penjual pisau, kemuadian terjadi 

transaksi jual beli antara penjual dan pembeli, kemudian oleh pembeli 

tersebut pisau itu digunakan untuk menusuk seseorang. Menurut dia, akad 

jual belinya sah dan tidak terpangaruh oleh penusukan yang dilakukan oleh 

pembeli karena kejadian itu sudah di luar akad.
85
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Dapat dipahami dari pendapat bapak Asvin di atas bahwa dia 

cenderung setuju dengan nikah misyār yang di kosepkan oleh Yūsuf al-

Qardāwī , karena sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, jadi menurut 

dia akad nikah misyār itu adalah sah. Dan suatu hal yang terjadi setelah akad, 

tidak mempengaruhi keabsahan akad tersebut.   

Sedangkan menurut beberapa narasumber lain yang penulis 

wawancarai terdapat perbedaan hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan 

misyār, yang menyatakan bahwa untuk melihat hukum nikah misyār dapat di 

lihat dengan dua cara. Yang pertama dengan fiqih dan kedua dengan cara 

moral. Maksudnya, bagaimana pernikahan misyār tersebut di pandang dari 

segi fiqih dan bagaimana di pandang dari segi moral.  Kalau nikah misyār di 

pandang dari segi fiqih adalah sah karena terpenuhinya syarat dan rukun 

seperti adanya dua orang saksi, adanya wali, ijab Kabul dan mahar. Ahli fiqih 

atau ulama fiqih tidak ada yang melarangnya karena sudah terpenuhinya 

syarat dan rukunya. Akan tetapi pernikahan itu tidak hanya berbicara tentang 

fiqih tetapi juga tentang moralitas, bahwa menikah itu bertujuan untuk 

membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
86

 Pernikahan 

misyār hanyalah pemenuhan biologis dan untuk meneruskan regenerasi, 

walaupun menurut ahli fiqih saya juga akan mengatakan bahwa pernikahan 

itu sah. Akan  tetapi untuk kebolehannya masih sangat bersyarat. Karena 
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tujuan dari pernikahan hanya tercapai secara fiqih belum sampai etis atau 

moral.
87

  

Selain itu, Nikah misyār itu melanggar maqāsid sharī‟ah yaitu ḥifẓ al-

din yaitu, tidak menggauli istri dan keluarga secara ma‟ruf, ḥifẓ al-nafs yaitu, 

tidak tercukupinya nafkah lahir dan batin keluarga secara keseluruhan, ḥifẓ 

al-nasab yaitu adanya unsur penghinaan terhadap kaum wanita dan terkadang 

mengandung muatan untuk mengabaikan syarat dan rukun pernikahan serta 

niatan untuk mengugurkan hak istri atas pemenuhan kebutuhan biologis dan 

nafkah, kemudian tidak adanya pencatatan pernikahan dan sosialisasi atau 

pengiklanan pernikahan tersebut. ḥifẓ al „aql yaitu sedikitnya waktu suami 

untuk keluarga, pendidikan dan akhlak anak jadi tidak terurus. ḥifẓ al-māl 

yaitu tidak adanya harta bersama karena suami tidak memberikan nafkah 

kepada istri sehingga untuk pembagian waris kelak akan membingungkan.
88

 

Dari uraian di atas, penulis menilai, bahwa sebuah pernikahan 

haruslah memenuhi dua fungsi agar tercapainya tujuan dari pernikahan 

tersebut. Yang pertama fungsi secara fiqih, yaitu pernikahan haruslah sesuai 

dengan apa yang diatur dalam fiqih atau hukum Islam yaitu terpenuhinya 

syarat dan rukun dari nikah. Fungsi yang kedua adalah pernikahan haruslah 

mencapai sebuah kebahagiaan, kebahagiaan yang dimaksud adalah 

kebahagiaan dalam menjalani bahtera rumah tangga dimana antara suami dan 

istri menjalankan sesuai dengan peran masing-masing. Dalam hal ini, 

kebahagiaan dalam rumah tangga akan tercapai apabila segala kebutuhan dari 
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sang istri dapat terpenuhi atau terpenuhinya hak-hak istri yang menjadi 

kewajiban suami. 

 

B. Analisis Terhadap Implikasi Nikah Misy r Menurut Hukum Perkawinan Di 
Indonesia. 

 

1. Nafkah suami 

 

Dalam perkawinan misyār yang dikonsepkan oleh Yūsuf al-Qardāwī  

bahwa seorang laki-laki tidak dituntut untuk memberikan nafkah kepada 

wanita dan mereka tidak pula berkewajiban menyediakan tempat tinggal bagi 

istrinya. Walaupun demikian dalam kawin misyār laki-laki masih tetap harus 

membayar mahar (mas kawin), sehingga ia sudah dikatakan telah 

memberikan nafkah kepada istri. Jadi, dalam kawin misyar, sudah terpenuhi 

kewajiban tanggung jawab seorang laki-laki terhadap perempuan.  

Nafkah adalah kewajiban yang melekat terhadap seorang suami dan 

harus dipenuhi oleh seorang laki-laki baik lahir maupun batin dan kewajiban 

ini sesuai dengan kemampuan maksimal seorang suami dan tidak dalam 

keadaan tawar-menawar. Yang pada dasarnya nafkah itu sifatnya wajib dan 

melekat kepada suami, entah itu diminta ataupun tidak diminta. Berbeda 

dengan nafkah dalam kawin misyār, dalam konteks kawin misyār suami tidak 

diwajibkan oleh istri untuk memenuhi nafkah lahir atau istri merelakan 

nafkahnya untuk tidak di penuhi oleh suami. Jadi tidak ada masalah karena 

istri yang merelakannya.
89
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Akan tetapi nafkah adalah sesuatu yang melekat kepada laki-laki secara 

otomatis setelah laki-laki tersebut selesai mengucapkan akad nikah dengan 

seorang perempuan. Konsep nafkah ada kaitanya dengan makna al-rijāl 

dalam ayat al-Quran surat an-Nisa‟ ayat 34: 

  
   
   

   
  

   
 “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 

Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian 

yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan 

sebagian dari harta mereka.”90
 

 

Makna kata al-rijāl dalam ayat di atas di maknai sebagai makna 

fungsional, sifat yang melekat atau karakter bukan makna biologis atau 

seksual. Orang yang berjenis kelamin apapun sepanjang mempunyai fungsi 

ar-rijāl dia boleh menafkahi. Dia dikatakan sebagai pemimpin atau qawam 

karena dia menafkahi, dan nafkah sangat identik dengan laki-laki.  Kewajiban 

yang melekat kepada laki-laki yaitu nafkah tidak bisa hilang selama laki-laki 

itu mampu atau seorang laki-laki wajib menafkahi istri sampai batas 

maksimal kemampuanya. Berbeda dengan praktek nikah misyār bahwa laki-

laki yang melakukan nikah misyār adalah orang yang mampu karena biasanya 

laki-laki tersebut dalam melaksanakan kunjungan kerja atau bisnis. Seorang 
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istri boleh tanazul atau melepaskan kewajiban suami menafkahi istri ketika 

suami itu tidak mampu.
91

 

Pendapat yang tidak membolehkan nikah misyār karena semata-mata 

untuk melindungi perempuan dan anak. Meskipun secara materi perempuan 

sudah bisa mencukupi kebutuhannya, namun tujuan dari pernikahan adalah 

terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Jika sebuah 

keluarga tidak tinggal dalam satu tempat tinggal, maka bagaimana bisa 

menciptakannya. Karena mereka jarang bertemu, jarang berkomunikasi, 

bertinteraksi dan berbagi bersama baik dalam suka maupun duka. Sebab 

itulah diantara hal yang dapat menciptakan keluarga yang sakinah, 

mawaddah dan rahmah yang menjadi menjadi impian semua keluarga, 

sehingga lebih baik pernikahan semacam itu tidak dilakukan”.92
 Selain 

kewajiban nafkah lahir maupun batin dan juga penyediaan tempat tinggal, 

suami juga wajib memberi pendidikan terhadap istri dan anaknya. Meskipun 

suami dan istri cukup dalam hal materi akan tetapi kebutuhan lain termasuk 

pendidikan batin, kasih sayang dari seorang ayah sangat dibutuhkan bagi 

perkembangan anak nantinya, karena banyak anak sekarang cukup dalam hal 

materi lahir tapi kering dalam batinya”.93
 

Akan tetapi dalam nikah misyār yang menjadi pokok sah atau tidaknya 

adalah terletak dalam akad dari pernikahan itu. Pernikahan akan sah jika 

sudah terpenuhinya syarat dan rukun dari pernikahan itu. Ketika terjadi 

sesuatu setelah itu menurut saya adalah perkara lain, seperti halnya masalah 
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pendidikan. Ketika seorang istri sudah rela dengan sadar membebaskan suami 

dari nafkah lahir dan termasuk menyediakan tempat tinggal. Jika nanti suatu 

saat istri menuntut hal itu ya tidak bisa. Karena di awal dia sudah merelakan, 

termasuk dalam hal pendidikan, menurut saya pendidikan anak jika bapaknya 

tidak ada bisa di masukan dalam pesantren sudah selesei masalahnya”.94  

Tidak ada hubunganya dan juga tidak bisa dihubungkan ketika pada akad 

nikah misyār menggunakan dasar agama kemudian ketika terjadi masalah di 

bawa ke Negara. Pada awalnyakan sang istri rela untuk dinikahi secara 

misyār secara agama bahkan merelakan juga sebagian haknya untuk tidak 

dipenuhi oleh suami, tapi ketika terjadi masalah di bawa ke ranah hukum 

positif di Negara ya jelas tidak ada hubunganya.
95

 

Akan tetapi jika dikaitkan dengan hukum perkawinan di Indonesia 

sangat penting dilakukannya pencatatan perkawinan, karena untuk menjamin 

masa depan istri juga anak-anaknya, karena setelah terjadinya pernikahan 

akan timbul akibat-akibat lain, yaitu seperti, nafkah, waris, wasiat dan lain-

lain. Untuk menjamin itu semua maka perlu adanya bukti bahwa perkawinan 

itu sah, disamping sah secara agama juga harus sah secara Negara. Di 

Indonesia perkawinan yang sah apabila dapat di buktikan dengan Akta Nikah. 

Untuk memenuhi persyaratan seorang anak untuk dapat melanjutkan 

pendidikan anak tersebut harus memiliki akta kelahiran dan akta kelahiran 

dapat di buat jika adanya perkawinan yang sah yang dapat di buktikan dengan 

Akta nikah. Berbeda dengan nikah misyār, dalam nikah misyār biasanya 
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terjadi kepada istri yang kedua tanpa sepengetahuan istri yang pertama dan 

tidak ada pencatatan perkawinan. Sedangkan dalam konteks hukum di 

Indonesia kalau seorang laki-laki akan melakukan poligami haruslah 

mendapatkan ijin dari istri pertama. Jadi tidak adanya jaminan masa depan 

untuk istri dan anak-anaknya jika terjadi sesuatu di kemudian hari, entah 

masalah nafkah, waris, wasiat atau untuk persyaratan yang lain. Sehingga 

menurut saya perkawinan misyār itu melanggar hukum positif di Indonesia.
96

 

Menurut hemat penulis praktik nikah misyār seperti yang dikonsepkan 

oleh Yūsuf al-Qardāwī  tidak bisa memenuhi tujuan dilaksanakanya 

perkawinan secara syara‟. Perkawinan semacam ini hanya merupakan 

pelampiasan hawa nafsu dan sebatas mencari kesenangan. Tujuan awal 

dilaksanakanya perkawinan adalah agar suami istri hidup bersama-sama 

saling mengasihi dan menyayangi agar terwujudnya keluarga yang sakinah, 

mawaddah dan rahmah. Adanya dampak negatif terhadap kehidupan rumah 

tangga dan bermasyarakat jikalau memiliki keturunan, si anak tidak bisa 

merasakn keutuhan rumah tangga. Penyebabnya adalah mayoritas perkawinan 

macam ini tidak diikuti dengan pemberitahuan kepada khalayak umum. 

Perkawinan ini bersifat diam dan rahasia. Dan menurut penulis kemafsadahan 

dari pernikahan model ini akan lebih banyak daripada kemaslahatannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

1. Hukum nikah misyār sebagaimana dikonsepsikan oleh Yūsuf al-Qardāwī 

adalah diperbolehkan, pernikahan ini memenuhi segala rukun dan syaratnya. 

Hanya saja, istri merelakan beberapa haknya tidak terpenuhi oleh suaminya, 

misalnya hak nafkah, atau hak gilir, atau tempat tinggal. Dengan demikian, 

sebagian haknya untuk tidak diberikan oleh suaminya.  

2. Menurut pendapat para aktifis gender Ponorogo Hukum Nikah misyār ada 

yang memperbolehkan dan ada yang tidak. Alasan tokoh gender yang 

memperbolehkan adalah kalau syarat dan rukunya pernikahan sudah 

terpenuhi. Sedangkan menuru tokoh gender yang tidak memperbolehkan 

misalnya secara syarat dan rukun sudah sah akan tetapi dari aspek moral tidak 

etis. 

3. Implikasi dari adanya nikah misyār sebagaimana yang dikonsepkan Yūsuf al-

Qardāwī ini jelas bertentangan dengan konsep hokum perkawinan di 

Indonesia, karena dalam konsep nikah misyār tidak danya pencatatan 

perkawinan, sedangkan dalam konsep hokum perkawinan di Indonesia 

menerapkan system pencatatan perkawinan sebagai upaya dalam 

mewujudkan kemaslahatan dalam pekawinan, diantaranya, perlindungan 

perempuan, pengasuhan dan pendidikan anak, serta waris yang disebabkan 

adanya hubungan dalam perkawinan. 
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B. Saran 

1. Seyogyanya, dapat dipahami bahwa perkawinan terbentuk bukan hanya 

sebagai sarana pemenuhan akan kebutuhan biologis semata, namun sebagai 

sebuah bentuk ikatan berkeluarga dengan harapan terwujudnya kemaslahatan 

dari ikatan tersebut. Maka, sudah seharusnya segala komponen yang dapat 

mewujudkan kemaslahatan dalam membina keluarga tersebut diprioritaskan. 

2. Pemahaman masyarakat terhadap konsep perkawinan yang benar sudah 

selayaknya dimengerti oleh setiap orang, dalam hal ini orang muslim 

tentunya, bagaimana konsep perkawinan yang diatur dalam agama Islam dan 

juga hokum perkawinan yang berlaku di negara Indonesia ini. 
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