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ABSTRAK
Faiqotul Fauziah, 2018. Analisis Konsep Nafkah Menurut Syaikh Zayn ad-di>n alMalibari> Dan Hukum Perkawinan di Indonesia. Skripsi. Jurusan Ahwal
Syakhsiyah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Ponorogo. Pembimbing Khusniati Rofiah, M.S.I.
Kata Kunci: Fath} al-Mu’i>n, Nafkah, Hukum Perkawinan di Indonesia.
Penelitian ini berangkat dari perbedaan pendapat antara Syaikh Zayn addi>n dalam kitab Fath} al-Mu’i>n dan Hukum Perkawinan di Indonesia mengenai
konsep nafkah lahir dan batin. Menurut Syaikh Zayn ad-di>n baik nafkah lahir
maupun nafkah batin itu ada kadarnya, sedangkan menurut Hukum Perkawinan di
Indonesia, kadar tersebut tidak ada dan didalamnya hanya menuturkan bahwa
pemberian nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan suami.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana perbedaan dan
persamaan konsep nafkah lahir menurut Syaikh Zayn ad-di>n dalam kitab Fath} alMu‟i>n dan Hukum Perkawinan di Indonesia, Bagaimana perbedaan dan
persamaan konsep nafkah batin menurut Syaikh Zayn ad-di>n dalam kitab Fath} alMu‟i>n dan Hukum Perkawinan di Indonesia.
Adapun Jenis penelitian yang digunakan adalah library research
(penelitian pustaka) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari bahanbahan pustaka yang dikategorikan menjadi sumber data primer dan sekunder.
Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumenter.
Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode
content analysis (analisis isi) dan comparative analysis yang memaparkan konsep
nafkah antara Syaikh Zayn ad-di>n dalam kitab Fath} al-Mu‟i>n dan Hukum
Perkawinan di Indonesia kemudian membandingkannya.
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari konsep nafkah
lahir menurut Syaikh Zayn ad-di>n dan Hukum Perkawinan di Indonesia adalah
bahwasannya dalam kitab Fath} al-Mu’i>n, nafkah kesehatan tidak wajib,
sedangkan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia menentukan sebaliknya. Selain
itu dalam pemberian nafkah tersebut Syaikh Zayn ad-di>n menentukan kadarnya
1
yaitu 2 mud untuk suami kaya, 1 mud untuk suami miskin dan 1 mud untuk
2
suami golongan menengah. Sedangkan menurut Hukum Perkawinan di Indonesia
hanya menyebutkan pemberian nafkah disesuaikan dengan kemampuan suami.
Dan persamaannya adalah keduanya menyatakan bahwa nafkah lahir yang paling
pokok untuk dipenuhi suami adalah sandang, pangan, dan papan. Kemudian
mengenai perbedaan keduanya tentang konsep nafkah batin adalah terletak pada
ruang lingkupnya, dimana Syaikh Zayn ad-di>n menyatakan bahwa yang dimaksud
dengan nafkah batin adalah hak gilir istri. Sedangkan Hukum Perkawinan di
Indonesia menentukan bahwa termasuk didalamnya adalah rasa cinta, hormat dan
setia antara suami istri. Kemudian persamaan dari keduanya adalah bahwasannya
nafkah batin dalam bentuk hubungan suami istri baik dalam kitab Fath} al-Mu’i>n
karangan Syaikh Zayn ad-di>n al-Malibari> maupun dalam Hukum Perkawinan di
Indonesia menjadi sebab wajib atau gugurnya nafkah lahir untuk istri.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 1 Jadi dengan
melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan ibadah. Karena perkawinan
merupakan perintah Allah.
Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan
saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus
menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Karena tujuan
perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, dan
abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan
kewajiban masing-masing suami dan istri.2 Karena dengan adanya akad nikah
tersebut akan menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban yang harus
dijalankan dan dipenuhi oleh keduanya. Apabila suami istri sama-sama
menjalankan tanggung jawabnya masing-masing sehingga hak-haknya
keduanya terpenuhi, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati,
sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga dan tujuan hidup

1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
(Jakarta: Grahamedia Press, 2014), 2.
2
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), 181.
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berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu saki>nah,
mawaddah, dan wa rahmah.3
Salah satu dari akibat hukum dari perkawinan tersebut adalah suami
harus memenuhi kebutuhan istri berupa pemberian nafkah. Kaum Muslim
sepakat bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mengakibatkan
kewajiban pemberian nafkah. Karena dengan adanya ikatan perkawinan yang
sah itu seorang istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya, dan
tertahan sebagai miliknya. Oleh sebab itu ia berhak menikmatinya secara
terus-menerus. Istri wajib taat kepada suami, tinggal di rumahnya, mengatur
rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya bagi
suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya, dan memberi belanja
kepadanya, selama ikatan suami istri masih berjalan, dan istri tidak durhaka
atau karena ada hal-hal lain yang menghalangi penerimaan belanja.4
Penjelasan tentang kewajiban suami terhadap istri untuk memberi nafkah
keluarga dijelaskan dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

             ...
5

 ...            

Artinya: “…Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu
dengan cara ma´ru>f. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut
kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita
kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan
warispun berkewajiban demikian.”6
3

Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2010), 153.
4
Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah Juz II (Kairo: Maktabah Da>r al-Tura>s, t.th), 229.
5
Alquran, 2: 233.
6
Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemah (Bandung: Sha>mil
Qur‟an, 2012), 37.
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Dalam agama menurut para ulama, nafkah terdapat 2 macam jenis
penerapannya dalam keluarga, yaitu:7
a. Nafkah lahiriyah, yaitu nafkah yang bersifat materi seperti
sandang, pangan, dan biaya hidup lainnya termasuk biaya
pendidikan anak, biaya listrik dan biaya rumah tangga.
b. Nafkah batiniyah, yaitu nafkah yang bersifat non materi seperti
hubungan suami istri, kasih sayang, perhatian dan lain-lain.
Syaikh Zayn ad-di>n al-Malibari> dalam kitab Fath{ al-Mu’i>n dalam bab
nafkah hanya menjelaskan masalah nafkah lahir saja sedangkan mengenai
nafkah batin, beliau menerangkannya secara terpisah dalam bab “al-Qasm”.
Dalam bab tersebut beliau hanya menjelaskan kewajiban suami terhadap istri
selain memenuhi semua kebutuhan hidupnya berupa sandang, pangan, papan
adalah untuk menggilirnya (menggaulinya). Akan tetapi tidak menyertakan ke
dalam bab tersebut kewajiban suami istri bersifat batin yang lain seperti rasa
cinta, hormat, dan setia.
Meskipun syariat mewajibkan suami untuk menafkahi istrinya, namun
dalam Alquran dan hadis tidak menyebutkan dengan tegas berapa kadar atau
jumlah nafkah baik minimal atau maksimal, yang wajib diberikan suami
kepada istrinya. Hanya saja dalam Alquran surat at-T{ala>q 6-7 dijelaskan:

           
            

7

Nipan Abdul Halim, Membahagiakan Istri (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 144.
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Artinya: “Tempatkanlah mereka di mana kamu bertempat tinggal menurut
kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk
menyempitkan mereka. Dan jika mereka itu sedang hamil, maka
berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin,
kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah
kepada mereka imbalannya, dan musyawarahkanlah di antara kamu
dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan
lain boleh menyusukan untuknya. Hendaklah orang yang mampu
memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang
disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang
diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada
seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya.
Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”9
Ayat di atas memberikan gambaran umum, bahwa nafkah itu diberikan
kepada istri menurut yang patut, dalam arti cukup untuk keperluan istri dan
sesuai pula dengan penghasilan suami. Karena itu jumlah nafkah yang
diberikan hendaklah sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan suami,
apalagi menimbulkan mad}a>rat baginya. Karena itu kemudian timbul
perbedaan pendapat tentang kadar nafkah wajib yang harus diberikan suami
kepada istrinya.10
Syaikh Zayn ad-di>n al-Malibari> dalam kitab Fath} al-Mu‟i>n,
menetapkan secara jelas bahwa kadar nafkah yang wajib diberikan suami
kepada istri, yakni bahwa setiap hari, suami yang mampu wajib membayar

8

Alquran, 65: 6-7.
Departemen Agama, Alquran dan Terjemah, 559.
10
Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqih jilid II (Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf, 1995), 145.
9
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nafkah sebanyak dua mud, suami yang kondisinya menengah membayar satu
setengah mud dan suami yang tidak mampu wajib membayar sebanyak satu
mud.11 Ukuran mud ini jika dikonversikan ke dalam rupiah, satu mud adalah
setara dengan Rp. 5.400,00 atau seharga beras 675 gram (0,675 kg).
Adapun kitab Fath} al-Mu‟i>n ini dikarang oleh seorang ulama fiqh india
yakni Syaikh Zayn ad-di>n Ibn Abd al-Azi>z al-Malibari> dan merupakan sharah
dari kitab Qurroh al-„Ayn bi Muhimma>h al-Di>n (penghibur mata dengan
membahas ajaran agama yang penting). Dalam perkembangan Hukum Islam
di Indonesia, kitab Fath} al-Mu‟i>n merupakan salah satu kitab fiqh yang
dijadikan pegangan dan rujukan bagi permasalahan-permasalahan seputar fiqh
oleh mayoritas umat muslim di Indonesia terutama bagi golongan Nahd}iyyin.
Sedangkan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia yang termuat dalam
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam secara
umum hanya mengatur mengenai hak dan kewajiban suami istri, macammacam nafkah, istri membebaskan suaminya dari menafkahinya dan
gugurnya hak nafkah istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (4)
dinyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah,
kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan
dan biaya pengobatan bagi istri dan anak serta biaya pendidikan bagi anak.
Dan dalam Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 33 UndangUndang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Suami
istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi
Zayn ad-di>n Ibn Abd al-Azi>z al-Malibari>, Fath} al-Mu‟i>n Jilid 3, Terj. Ali> As‟ad, Cet. 2
(Kudus: Menara Kudus, 1980), 200-201.
11

6

bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.” Namun tidak diatur secara
lebih spesifik mengenai nafkah lahir dan batin yang wajib diberikan oleh
suami kepada istrinya.
Berangkat dari perbedaan pendapat antara Syaikh Zayn ad-di>n Ibn Abd
al-Azi>z al-Malibari> dalam kitabnya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia
mengenai konsep nafkah bagi istri inilah, penulis merasa tertarik untuk
menganalisa secara lebih spesifik dan membandingkan sejauh mana kitab Fath}
al-Mu‟i>n dan Hukum Perkawinan di Indonesia mendeskripsikan tentang
konsep nafkah.
Penelitian ini hadir dengan mengangkat pemikiran Syaikh Zayn ad-di>n
Ibn Abd al-Azi>z al-Malibari> dalam kitab Fath} al-Mu‟i>n tentang nafkah dan
ketentuannya dalam Undang-Undang. Alasan penyusunan penelitian ini
adalah: Pertama, penulis melihat adanya pertentangan pendapat antara Syaikh

Zayn ad-di>n Ibn Abd al-Azi>z al-Malibari> dengan apa yang ditetapkan dalam
Hukum Perkawinan di Indonesia. Kedua, Syaikh Zayn ad-di>n Ibn Abd al-Azi>z
al-Malibari> merupakan pengarang kitab Fath} al-Mu‟i>n yang tergolong kitab
kajian terbesar dalam masalah fiqh secara umum, dan khususnya di madhhab
Imam Sha>fi’i> yang merupakan madhhab yang dianut oleh mayoritas umat
Muslim di Indonesia dan pendapat beliau juga menjadi salah satu rujukan
dalam pembentukan Hukum Perkawinan di Indonesia.
Oleh karena itu, kemudian penulis merumuskannya dalam karya tulis
ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul: “Analisis Konsep Nafkah menurut
Syaikh Zayn ad-di>n al-Malibari> dan Hukum Perkawinan di Indonesia.”
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B. Rumusan Masalah
Dengan melihat latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat
dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana persamaan dan perbedaan konsep nafkah lahir menurut Syaikh

Zayn ad-di>n al-Malibari> dalam kitab Fath} al-Mu‟i>n dan Hukum
Perkawinan di Indonesia?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan konsep nafkah batin menurut Syaikh

Zayn ad-di>n al-Malibari> dalam kitab Fath} al-Mu‟i>n dan Hukum
Perkawinan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari pembahasan yang hendak dilakukan dalam skripsi
ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mendeskripsikan persamaan dan perbedaan konsep nafkah lahir
menurut Syaikh Zayn ad-di>n al-Malibari> dalam kitab Fath} al-Mu‟i>n dan
Hukum Perkawinan di Indonesia.
2. Untuk mendeskripsikan persamaan dan perbedaan konsep nafkah batin
menurut Syaikh Zayn ad-di>n al-Malibari> dalam kitab Fath} al-Mu‟i>n dan
Hukum Perkawinan di Indonesia.
D. Manfaat Penelitian
Dalam setiap penelitian yang didasari dengan analisa dan ketekunan
yang tinggi akan mendatangkan manfaat dan kegunaan. Adapun manfaat dari
penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1. Manfaat Teoretis
Kajian skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
khazanah pemikiran hukum Islam yang terkait dengan nafkah keluarga.
Khususnya tentang pemikiran Syaikh Zayn ad-di>n Ibn Abd al-Azi>z alMalibari> yang merupakan pengarang kitab Fath} al-Mu‟i>n yang banyak
dijadikan sebagai bahan rujukan bagi permasalahan seputar fiqh di
Indonesia, terutama oleh golongan Nahd}iyyin (warga Nahd}atul Ulama‟).
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau
pengaruh terhadap:
a.

Bagi penulis ini merupakan sarana untuk menambah wawasan ilmu
pengetahuan terutama mengenai konsep nafkah menurut Syaikh Zayn

ad-di>n Ibn Abd al-Azi>z al-Malibari> dalam kitab Fath} al-Mu‟i>n dan
Hukum Perkawinan di Indonesia serta untuk dapat memenuhi salah
satu syarat guna memperoleh gelar sarjana program strata satu (S-1)
pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
b. Bagi peneliti selanjutnya, karya skripsi ini diharapkan mampu menjadi
rujukan sebagai bahan data skripsi untuk periode selanjutnya,
khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Syariah.
c. Bagi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, diharapkan karya ini
dapat dijadikan sebagai kontribusi pemikiran dalam pengembangan
ilmu pengetahuan, dalam penyumbangan kajian khusus bagi kalangan
civitas Fakultas Syariah pada khususnya dan IAIN Ponorogo pada
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umumnya tentang konsep nafkah menurut Syaikh Zayn ad-di>n Ibn
Abd al-Azi>z al-Malibari> dalam kitab Fath} al-Mu‟i>n dan Hukum
Perkawinan di Indonesia.
d. Bagi masyarakat umum
1. Sebagai pedoman bagi laki-laki maupun perempuan dalam
membina rumah tangga terutama dalam hal pemberian nafkah
kepada

istri

sehingga

masyarakat

dapat

mengetahui

dan

melaksanakannya.
2. Dapat menjadi salah satu upaya untuk mendapatkan solusi
terhadap berbagai problematika hukum Islam yang terkait dengan
nafkah dalam rumah tangga.
3. Untuk menjembatani permasalahan sosial yang terkait dengan
pemberian nafkah, agar konsep nafkah ini dapat berbaur dengan
masyarakat Indonesia yang memiliki status sosial-ekonomi yang
berbeda-beda tetapi berada dalam satu masyarakat yang Islam.

E. Telaah Pustaka
Dalam pengkajian pustaka penulis telah mengadakan review literatur
skripsi terdahulu, diantaranya adalah:
Pertama, di antara buku yang membahas tentang nafkah secara umum
adalah buku karangan Said Thalib al-Hamdani berjudul “Risa>lah Nika>h”.
Dalam buku tersebut beliau memaparkan tentang pengertian nafkah, hukum
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nafkah, sebab-sebab wajibnya nafkah, syarat-syarat untuk mendapatkan
nafkah dan kadar nafkah dalam pengertian ma’ru>f dari berbagai madhhab.12
Kedua,

buku

karangan

Amir

Syarifuddin

berjudul

“Hukum

Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang
Perkawinan)”. Dalam buku ini dibahas tentang nafkah istri secara umum
dengan penjelasan yang meliputi pengertian, dasar hukum, tujuan, berlakunya
kewajiban nafkah, bentuk dan jenis nafkah, standar ukuran nafkah menurut
pandangan para Imam madhhab serta perselisihan tentang nafaqah.13
Ketiga, buku karangan Slamet Abidin dan Aminuddin berjudul “Fiqh
Munakahat 1”. Dalam buku tersebut beliau memaparkan tentang tentang dasar
menetapkan jumlah nafkah dan Nafkah bagi istri yang ber„iddah.14
Keempat, skripsi karya Na‟am Bashori tahun 2007 yang berjudul
“Nafkah Istri Tehadap Suami (Studi Pemikiran Ibnu Hazm Dalam Kitab

Muh}alla)”. Adapun hasil penelitian dari karya tulis ini adalah untuk
menunjukkan pendapat Ibnu Hazm tentang ketidakmampuan suami untuk
menafkahi istri dan keharusan istri menafkahi suami yang miskin menurut
Ibnu Hazm dalam kitab Muh}alla.15
Kelima, skripsi karya Nurul Akhlis tahun 2008 yang berjudul “Nafkah
Terhadap Istri (Studi Pemikiran Ibnu Hazm Dalam Kitab Muh}alla)”. Adapun
hasil penelitian ini adalah untuk menunjukkan pendapat Ibnu Hazm tentang
12

Said Thalib al-Hamdani, Risa>lah Nika>h (Hukum Perkawinan Islam), Terj. Agus Salim,
Cet. 3 (Jakarta: Pustaka Amani, 2011)
13
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat
dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2006)
14
Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
15
Na‟am Bashori, “Nafkah Isteri Tehadap Suami (Studi Pemikiran Ibnu Hazm Dalam
Kitab Muh}alla),” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2007)
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nafkah terhadap istri kanak-kanak dan tentang nafkah suami yang lemah
terhadap istri dalam kitab Muh}alla.16
Keenam, skripsi karya M. Afif Abdillah tahun 2016 yang berjudul
“Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Nafkah Wajib Kepada Istri
Dalam Kitab Hadyu al-Isla>m Fata>wa> Mu’a>shiroh.‛ Adapun hasil penelitian ini
adalah untuk menunjukkan pendapat Yusuf Qardhawi tentang nafkah wajib
kepada istri dalam Kitab Hadyu al-Islām Fatāwā Mu‟āshiroh dan metode

istinba>t} hukum Yusuf Qardhawi tentang nafkah wajib kepada istri terhadap
kehidupan masyarakat masa kini.17
Ketujuh, skripsi karya Riyono tahun 2005 yang berjudul “Studi
Komparatif Tentang Nafkah Istri Nushu>z Menurut Imam al-Sha>fi’i> dan Ibn
Ha>zm.‛ Adapun hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui nafkah dan
kiteria istri nushu>z serta akibat hukumnya menurut Imam al-Sha>fi’i> dan Ibn
Ha>zm dan untuk mengetahui dasar hukum dan metode istinba>t} Imam alSha>fi’i> dan Ibn Ha>zm.18
Kedelapan, jurnal karya Syamsul Bahri dengan judul, “Konsep Nafkah
Dalam Hukum Islam,” tahun 2015. Dalam jurnal ini dibahas tentang sebab-

16

Nurul Akhlis, “Nafkah Terhadap Isteri (Studi Pemikiran Ibnu Hazm Dalam Kitab

Muh}alla),” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2008)
17

M. Afif Abdillah, “Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Nafkah Wajib Kepada
Isteri Dalam Kitab Hadyu Al-Isla>m Fata>wa> Mu’a>shiroh,” Skripsi (Semarang: UIN Walisongo,
2016)
18
Riyono, “Studi Komparatif Tentang Nafkah Istri Nushu>z Menurut Imam al-Sha>fi’i> dan
Ibn Ha>zm.‛ Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2008)
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sebab wajibnya nafkah, macam-macam pemberian nafkah dan hikmahnya,
serta kadar nafkah.19
Dari uraian karya-karya tulis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
sudah banyak buku-buku maupun karya tulis yang membahas tentang nafkah
secara umum. Akan tetapi belum didapati karya tulis yang secara khusus
membahas tentang konsep nafkah menurut Syaikh Zayn ad-di>n Ibn Abd al-

Azi>z al-Malibari> dalam kitab Fath} al-Mu’i>n dan Hukum Perkawinan di
Indonesia.
Dalam hal ini penulis akan menelaah kitab Fath} al-Mu‟i>n karya Syaikh
Zayn ad-di>n Ibn Abd al-Azi>z al-Malibari> terkait konsep nafkah menurut
Syaikh Zayn ad-di>n Ibn Abd al-Azi>z al-Malibari> yang tertuang dalam kitab
Fath} al-Mu‟i>n dan Hukum Perkawinan di Indonesia serta Perbandingan dari
konsep nafkah menurut Syaikh Zayn ad-di>n Ibn Abd al-Azi>z al-Malibari> yang
tertuang dalam kitab Fath} al-Mu‟i>n dan Hukum Perkawinan di Indonesia.

F. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian pustaka (library research), yaitu jenis penelitian yang sumber
datanya diperoleh dari sumber kepustakaan.20 Artinya meneliti buku-buku
yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang dibahas, dalam
19

Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam,” Ilmu Hukum, 66 (Agustus

20

Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,

2015)
2004), 1-2.
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hal ini kitab karangan Syaikh Zayn ad-di>n Abd al-Azi>z al-Malibari> yang
membahas tentang konsep nafkah serta ketentuannya dalam Hukum
Perkawinan di Indonesia.
Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis.21 Pendekatan kualitatif ini lebih
menekankan pada aspek, proses dan makna suatu tindakan yang dilihat
secara menyeluruh. Data yang menjadi pusat studi ini dikumpulkan
melalui data variabel yang abstrak, bertumpu pada tulisan, pemikiran, dan
pendapat para tokoh dan pakar yang berbicara tentang tema pokok
penelitian. Semua sumber berasal dari bahan-bahan tertulis yang berkaitan
dengan permasalahan penelitian dan literatur-literatur lainnya.
2. Data dan Sumber Data
Data adalah sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari
pengamatan terhadap suatu obyek sehingga dapat memberikan gambaran
tentang suatu keadaan atau persoalan dalam rangka menyediakan jawaban
maupun pembuktian terhadap rumusan masalah yang diajukan. Sedangkan
yang dimaksud dengan sumber data adalah tempat, orang atau benda di
mana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal
yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Sumber data secara garis

21

23.

Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010),
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besar dapat dibedakan atas orang (person), tempat (place), dan kertas atau
dokumen (paper).22
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Konsep nafkah menurut Syaikh Zayn ad-di>n al-Malibari> dalam Fath}
al-Mu’i>n.
2. Konsep nafkah dalam Hukum Perkawinan di Indonesia.
Sumber data yang dijadikan rujukan oleh penulis dalam membuat
skripsi ini adalah merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan
pustaka yang bisa dikategorikan menjadi dua sumber data, yaitu:
a. Sumber Data Primer
Yaitu sumber data yang dianggap pokok dan penting dalam
mengumpulkan data yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari
obyek penelitian.23 Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab
Fath} al-Mu‟i>n karangan Syaikh Zayn ad-di>n Ibn Abd al-Azi>z alMalibari>, Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
dan Kompilasi Hukum Islam. Kitab Fath} al-Mu’i>n ini tergolong kitab
kajian terbesar dalam masalah fiqh secara umum, dan khususnya di
madhhab Imam Sha>fi’i>.
b. Sumber Data Sekunder
Yaitu sumber data penunjang atau pendukung dari sumber data primer
jika dibutuhkan dan tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari obyek

22

Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, Cet. XI (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 99.
Etta Mamang Sangadji, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian
(Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010), 169.
23
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penelitiannya.24 Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah
kitab-kitab fiqh dan buku-buku tentang perkawinan yang dapat
dijadikan acuan teoritik tentang kadar nafkah wajib istri yang memiliki
keterkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
Adapun sumber-sumber sekunder dalam penulisan skripsi ini
diantaranya :
1) Kunci Fiqh Sha>fi‟i> karya Imam Abu Ishaq Ibra>hi>m bin Ali> bin
Yusuf, Terj. Hafid Abdullah;
2) Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu karya Wahbah Zuhaili>;
3) Bulugh al-Mara>m karya Ibnu Hajar al-Asqala>ni>;
4) Fiqh as-Sunnah karya Sayyid Sabiq;
5) Fiqh Wanita karya Ibra>hi>m Muhammad al-Jama>l;
6) Buku Fikih Munakahat, karya H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani;
7) Risa>lah Nika>h (Hukum Perkawinan Islam) karya Said Thalib alHamdani, Terj. Agus Salim;
8) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat
dan Undang-Undang Perkawinan karya Amir Syarifuddin;
9) Fiqh Munakahat 1 karya Slamet Abidin dan Aminuddin;
10) Metodologi Ijtiha>d Hukum Islam karya Jaih Mubarok;
11) Ushul Fiqh karya Suwarjin;
12) Ilmu Ushul Fiqh karya Muhammad Ma‟shum Zein.

24

Saifudi Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.
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3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik

pengumpulan

data

adalah

alat

dan

cara

untuk

mengumpulkan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik
yaitu metode dokumenter. Metode dokumenter adalah suatu kegiatan
penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari literatur, dan
literatur yang digunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku tapi berupa
bahan dokumentasi, agar dapat ditemukan berbagai teori hukum, dalil,
pendapat, guna menganalisa masalah, terutama masalah yang berkaitan
dengan masalah yang sedang dikaji.25
4. Analisis Data
Adapun

metode

yang

dipakai

dalam

menganalisis

data

menggunakan metode content analysis (analisis isi) dan komparatif.
Dalam hal ini, konsep nafkah menurut Syaikh Zayn ad-di>n Ibn Abd alAzi>z al-Malibari> dan Hukum Perkawinan di Indonesia akan diungkapkan
secara deskriptif yaitu menggambarkan secara mendetail data yang
diperoleh untuk selanjutnya dianalisa dengan menggunakan teknik content
analysis (analisis isi) yaitu dengan jalan menelaah atau mempelajari kosa
kata, pola kalimat, dan isi atau maksud setiap teks dan konteks kalimat
dalam data yang telah dikumpulkan. Sedangkan metode komparatif
digunakan untuk membandingkan antara konsep nafkah menurut Syaikh

Zayn ad-di>n Ibn Abd al-Azi>z al-Malibari> dan Hukum Perkawinan di
Indonesia.

25

Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 142.
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G. Sistematika Pembahasan
Agar lebih mudah dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis akan
membagi lima menjadi bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub bab dengan
susunan sebagai berikut:
Bab pertama, pendahuluan, merupakan pola dasar yang memberikan
gambaran umum dari seluruh isi skripsi ini, yang meliputi latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah
pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
Bab kedua, memaparkan tentang landasan teori yang berisi tinjauan
umum tentang konsep nafkah menurut Syaikh Zayn ad-di>n Ibn Abd al-Azi>z alMalibari> dengan pembahasan: sejarah singkat Syaikh Zayn ad-di>n Ibn Abd al-

Azi>z al-Malibari> dan nafkah dalam kitab Fath} al-Mu’i>n meliputi pengertian,
dasar hukum, syarat penerimaan nafkah, macam-macam nafkah dan kadar
ukuran nafkah.
Bab ketiga, memaparkan tentang konsep nafkah menurut Hukum
Perkawinan di Indonesia, yang meliputi pengertian nafkah, dasar hukum
pemberian nafkah, macam-macam nafkah, syarat-syarat menerima nafkah, dan
kadar ukuran nafkah.
Bab keempat, merupakan analisis perbandingan konsep nafkah
menurut Syaikh Zayn ad-di>n Ibn Abd al-Azi>z al-Malibari> dan Hukum
Perkawinan di Indonesia yang meliputi kadar nafkah menurut Syaikh Zayn ad-

di>n Ibn Abd al-Azi>z al-Malibari> dan Hukum Perkawinan di Indonesia serta

18

persamaan dan perbedaan konsep nafkah menurut Syaikh Zayn ad-di>n Ibn Abd
al-Azi>z al-Malibari> dan Hukum Perkawinan di Indonesia.
Bab kelima, merupakan jawaban dari rumusan masalah yang
memaparkan kesimpulan serta saran atau rekomendasi yang dipandang perlu.
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BAB II
KONSEP NAFKAH MENURUT SYAIKH ZAYN AD-DI<<N AL-MALIBARI<
DALAM KITAB FATH{ AL-MU’I<N

A. Sejarah Singkat Syaikh Zayn ad-di>n Ibn Abd al-Azi>z al-Malibari>
1. Biografi dan karya-karya Syaikh Zayn ad-di>n Ibn Abd al-Azi>z al-

Malibari>
Nama lengkap beliau adalah Zayn ad-di>n ibn Syaikh Abd al-Azi>z
ibn Syaikh Zayn ad-di>n ibn Syaikh Ali> ibn Ahmad Syaikh al-Malibari> alFana>ni>.26 Beliau lahir pada hari Kamis, 12 Sya'ban 872 H bertepatan
tanggal 07 Maret 1468 M di wilayah Kausan yang merupakan satu bagian
dari kota-kota Malibar.27
Syaikh Zayn ad-di>n al-Malibari> merupakan ulama yang dilahirkan
di Koshan daerah Malabar Pakistan, India Selatan. Tidak diketahui secara
persis kapan Syaikh Zayn ad-di>n al-Malibari> lahir, karena tak banyak
riwayat yang menjelaskan ketokohan beliau. Kalau ada, itu hanya sebatas
mengungkapkan keterangannya dalam berbagai karya yang ditulisnya.
Beliau diperkirakan meninggal dunia sekitar tahun 970-990 H dan
dimakamkan di pinggiran kota Ponani India. Tepatnya terletak di samping
Masjid Agung Ponani. Beliau adalah cucu dari Syaikh Zayn ad-di>n Ibn
„Ali> pengarang kitab Irsha>d al-Q{as}idi>n ringkasan kitab Minha>j al-„A<bidi>n.
26

Zayn ad-di>n Ibn Abd al-Azi>z al-Malibari>, Fath} al-Mu‟i>n Jilid 1, Terj. Ali> As‟ad
(Kudus: Menara Kudus, 1980), XIX.
27
Sayyid Abu Bakar, Kifa>yatul Atkiya>‟ Wa Minha>j al-As}fiya>’ (Surabaya: Al Hidayah,
t.th), 4.
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sejak kecil Syaikh Zayn ad-di>n al-Malibari> telah terdidik oleh keluarga
agamis. Selain sekolah di madrasah yang didirikan oleh kakek beliau,
beliau juga berguru kepada beberapa ulama Arab, diantaranya adalah Ibnu
H{ajar al-Haitami> dan Ibnu Ziya>d.28
Syaikh Zayn ad-di>n al-Malibari> merupakan keturunan bangsa
Arab. Ia dikenal pula dengan nama Zayn ad-di>n Makhdu>m, Zayn ad-di>n
Thangal, atau Makhdu>m Thangal. Julukan ini dikaitkan dengan daerah
tempat tinggal dirinya dan mencerminkan keutamaan dan penghormatan
masyarakat setempat kepada dirinya.29 Di kota Ponani, beliau membangun
sebuah masjid agung untuk pertama kali sebagai pusat aktifitas untuk
menyebarkan dakwah Islam dan mengajarkan bahasa Arab di kalangan
masyarakat Milibar.30
Syaikh Zayn ad-di>n bin Ali> adalah ilmuwan India pada abad
kesembilan atau abad kelima belas Masehi dan memiliki banyak karya
berupa buku dalam bahasa Arab tentang ilmu Islam, advokasi, konseling
dan Fiqh, sejarah, nahwu, s{orof, „arud}, dan lain-lain.31
Syaikh Zayn ad-di>n telah lama dikenal sebagai ilmuwan yang
menyebarkan ilmu Islam, sastra Arab dan adab/akhlak di India. Beliau
sangat dikenal di kota Ponani, Milibar di wilayah Kerala India. Syaikh

28

Dely Fadli, “Implementasi Pemikiran Zayn ad-di>n al-Malibari> Terhadap Praktik Qadha
Dan Fidyah Shalat Di Masyarakat Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor,”
Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016), 17.
29
Ibid., 17.
30
Saefudin, “Studi Analisis Pemikiran Syaikh Zayn ad-di>n bin Ali al-Malibari> Tentang
Pendidikan Karakter Dalam Kitab Hidayatul Adzkiya‟ Dan Relevansinya Dengan Pendidikan
Islam,” Skripsi (Jepara: Universitas Islam Nahdlatul Ulama, 2015), 40.
31
Ibid., 41.
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Zayn ad-di>n dan keluarganya dikenal sebagai ahli ilmu, adab dan dakwah.
Sehingga keluarganya di Malibar disebut "‟Ailatul Makhdumi>n" dan setiap
orang memanggil mereka dengan gelar "Makhdu>m".32
Seperti kebanyakan ulama lainnya, Syaikh Zayn ad-di>n al-Malibari>
juga di kenal sebagai seorang ulama yang sangat tegas, kritis, konsisten
dan memiliki pendirian yang teguh. Beliau banyak meninggalkan karangan
antara lain:33
a.

Fath} al-Mu’i>n;

b.

Qurrah al-‘Ayn;

c.

Irsha>d al-„Iba>d ila Sabi>l al-Rasha>d;

d.

Tuhfah al-Muja>hidi>n (Sejarah);

e.

Al Isti’da>d li al-Maut Wa Su’a>l al-Qubu>r (Aqi>dah).

2. Gambaran umum tentang kitab Fath} al-Mu’i>n
Kitab Fath} al Mu’i>n merupakan kitab yang bermadhhab Sha>fi’i>
yang ditulis oleh ulama aliran Sha>fi’iyah yaitu Syaikh Zayn ad-di>n Ibn
Syaikh Abd al-Azi>z Ibn Zayn ad-di>n Ibn Syaikh Ali> Ibn Syaikh Ahmad Ash-

Sha>fi’i> al-Malibari> al Fana>ni>.34 Syaikh Zayn ad-di>n al-Malibari>
menyelesaikan karyanya ini pada hari Jum‟at, 24 Ramadhan 982 H.35
Kitab ini merupakan sharah dari kitabnya Syaikh Zayn ad-di>n alMalibari> sendiri yang berjudul “Qurrah al-„Ayn bi Muhimmah al-Di>n”.

32

Ibid.
Inu Kencana Syafie, Ensiklopedia Manusia Terpopuler, Memuat lebih Dari 1.000
Tokoh Dunia Terkemuka, Cet. 1 (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2011), 1023.
34
Al-Malibari>, Fath} al-Mu’i>n jilid 1, terj. Ali> As’ad, XIX.
35
Al-Malibari>, Fath} al-Mu’i>n jilid 3, terj. Ali> As’ad, 525.
33

22

Kitab Fath} al-Mu’i>n juga memiliki sharah yang dikarang oleh Syaikh
Muhammad al-Bakri bin Sayyid Muhammad Shat}a Dimyati> yang berjudul

I’a>nah al-T{al> ibi>n.
Kitab Fath} al-Mu’i>n ini diambil dari kitab-kitab mu„tamad
(pegangan para ulama) karangan gurunya Syaikh Zayn ad-di>n ibn Abd al-

Azi>z al-Malibari> yakni Syaikh Shiha>buddi>n Ahmad ibn Hajar al-Haitami>
dan imam mujtahid lainnya seperti Waji>hiddi>n Abdurrahman bin Ziya>d
az-Zubaydi> dan Syaikh al-Islam al-Mujaddid Zakaria> al-Ans}a>ri> (820-920
H) serta dari Imam Amjad Ahmad al-Muzjid az-Zubaidi>, dan dua orang
guru madhhab, yaitu Imam Nawawi> dan Imam Ra>fi’i>.36
Kitab Fath} al-Mu’i>n terdiri dari 160 halaman yang memuat
beberapa bab dan pada setiap bab menyebutkan al-Fas}l, al-Fur‟i>, dan
masalah-masalah umum, juga di tambahkan dengan al-Tanbi>h, alKhati>mah dan Titimmah. Kitab ini merupakan kitab fiqh yang tergolong
lengkap, karena didalamnya memuat berbagai permasalahan fiqh dalam
madhhab Sha>fi’iyyah dengan berbagai hal, disertai dasar-dasar hukum
Alquran maupun al-Hadits serta pendapat-pendapat ulama mujtahid yang
lain dan juga ijtiha>d pengarang sendiri.
Untuk lebih jelasnya, sistematika penulisan kitab Fath} al-Mu’i>n
dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

36

Al-Malibari>, Fath} al-Mu’i>n jilid 1, terj. Ali> As’ad, 6-7.
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No.
1.

BAB
Muqaddimah

ISI
Menjelaskan posisi kitab, isi kitab, rujukan yang
digunakan dalam penulisan serta madhhab yang
beliau anut.

2.

Salat

Membahas tentang pengertian, syarat-syarat
salat, rukun salat, sunnah-sunnah salat, yang
membatalkan salat, adha>n dan iq}a>mah, salat
sunnah, salat jama‟ah, salat jum‟at, salat qas}ar
dan jama‟ dan salat mayat.

3.

Zakat

Menerangkan tentang pengertian zakat, harta
yang wajib dizakati, zakat fitrah, orang yang
berhak menerima zakat, macam-macam s}adaq}ah
dan pembagian harta ghanimah.

4.

Puasa

Arti

puasa,

fard}u

puasa,

hal-hal

yang

membatalkan puasa, qad}a puasa, kewajiban
imsak, fidyah puasa, sunnah-sunnah puasa,
lailatul q}adar, puasa sunnah dan hal-hal penting
berkaitan dengan puasa
5.

Haji

Umrah, rukun haji, rukun umrah, syarat-syarat

t}awa>f,

sunnah-sunnah

t}awa>f,

wajib

haji,

sunnah-sunnah haji, yang diharamkan ketika

ihra>m, rusak haji karena jima>‟, Qurba>n, aqi>qah,
memburu hewan, menyembelih dan tata cara

24

menjalankan ibadah haji.
Mu‟amalah

6.

Jual beli, ija>b dan qabu>l, syarat penjual dan
pembeli, riba, al-rahn, orang yang bangkrut
(mufli>s), hawa>lah, sulh, waka>lah, sirkah, suf‟ah,

ija>rah, „a>riyah, ghasab, hibah, wakaf, iqrar,
wasiat dan khiya>r.

Fara>id

7.

Pembagian harta waris, hijab, as}abah, barang
titipan, dan barang temuan.

Nika>h

8.

Syarat dan rukun nikah, kafa>‟ah, mahar, i>la>’,

z}ihar, t}alak, khulu‟, rujuk, „iddah, nafkah dan
had}anah.
Jina>yah

9.

Riddah, had, ta‟zir, as}-s}iya>l, jiha>d, q}ad}a,
gugatan, pembuktian, kesaksian dan sumpah.

10.

Memerdekakan Al-khit}a>bah, al-tadbi>r dan umm al-walad.
budak

11.

Penutup

Ucapan syukur, tanggal dan tahun beliau
mengkhatamkan kitab ini dan harapan beliau
atas mengenai manfaat kitab ini.

3.

Metode Istinba>t} Hukum Syaikh Zayn ad-di>n Ibn Abd al-Azi>z alMalibari> dalam kitab Fath} al-Mu’i>n

Istinba>t} adalah suatu kaidah dalam ilmu ushul fiqh, yang merupakan
cara untuk menetapkan hukum dengan jalan ijtiha>d atau dengan menggali
hukum dari dalil-dalil yang telah ditetapkan oleh shara‟. Sementara ushul fiqh

25

ialah ilmu yang menyelidiki keadaan dalil-dalil shara‟ serta menyelidiki
bagaimana caranya dalil tersebut menunjukkan hukum-hukum

yang

berhubungan dengan mukallaf.37
Syaikh Zayn ad-di>n Ibn Abd al-Azi>z al-Malibari> dengan pendapatnya
tentang kadar nafkah wajib bagi istri dalam keluarga adalah termasuk tokoh
yang hidup pada periode taqli>d (sejak pertengahan abad ke empat hijriyah).
Dalam muqaddimah kitab Fath} al-Mu’i>n, Syaikh Zayn ad-di>n al-Malibari>
menuliskan bahwa rujukan yang beliau gunakan dalam penulisan kitab
tersebut adalah Alquran, hadis, ijma>‟, q}iya>s dan pendapat guru-gurunya serta
ulama-ulama mujtahid lain. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa kitab ini
berdasarkan Madhhab Sha>fi’i>, dimana beliau merupakan salah satu dari empat
imam madhhab.38
Masa hidup Zayn ad-di>n al-Malibari> adalah sekitar abad kesepuluh
Hijriyah, yaitu masa dimana fuqaha>’ dan semua madhhab merasa bahwa
setiap problem hukum yang esensial telah dibahas dan diselesaikan secara
menyeluruh oleh para fuqaha>‟ besar sebelumnya, perkembangan selanjutnya
pemahaman ini seolah menjadi konsensus bahwa tidak ada seorangpun yang
dianggap memiliki syarat-syarat yang dibutuhkan untuk melakukan ijtiha>d
mandiri. Sehingga mereka pada umumnya menganut sikap taqli>d dan sedikit
sekali yang mencoba melakukan ijtiha>d yang dibatasi hanya untuk melakukan

37

M. Abdul Mujieb, et.al, Kamus Istilah Fiqh, Cet 1 (Bandung: Pustaka Firdaus, 1994),

38

Al-Malibari>, Fath} al-Mu’i>n jilid 1, 5.

129.
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penjelasan, penerapan dan justru pada umumnya merupakan interpretasi
terhadap doktrin (hasil ijtiha>d ulama terdahulu).39
Dengan deskripsi di atas, maka istinba>t} hukum yang digunakan Syaikh

Zayn ad-di>n al-Malibari> dalam kitab Fath} al-Mu’i>n lebih mengacu pada teks
normatif Alquran dengan metode penalaran bayani sebagaimana dengan
fuqaha>‟ pada masanya (qarnu at-taqli>d) yakni membaca nas} shara>‟,
menta‟wilkannya dan mencari persesuaian antar berbagai hal yang sepintas
nampak bertentangan, serta mengistinba>t}kan hukumnya dengan cara meninjau
ucapan para imam, menta‟wilkan dan mentarjihkannya.40
Jadi, berdasarkan uraian di atas maka metode yang digunakan oleh
Syaikh Zayn ad-di>n al-Malibari> dalam kitab Fath} al-Mu’i>n ini adalah
menjawab permasalahan dengan mengutip sumber fatwa dari kitab-kitab yang
menjadi rujukan.

B. Konsep Nafkah Menurut Syaikh Zayn ad-di>n al-Malibari> Dalam Kitab
Fath} al-Mu’i>n
1. Pengertian Nafkah dan Dasar Hukumnya
Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa terselengaranya
akad nikah menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri.
Diantara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah

Abd Allah Mustofa, Al Maraghi> Fath} al- >in fi> Tabaqa>t al-Ushuliyin, Terj. Husein
Muhammad, Cet. 1 (Yogyakarta : LKPSM, 2001), 302.
40
Mana‟u al-Qut}an, Maba>his Fi> ‘Ulu>m Al-Qur ‘an, Semarang : Toha Putra, t.th, hlm.. 32
39
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kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian (kiswah),
maupun tempat tinggal bersama.41
Menurut Syaikh Muhammad ibn Qa>si>m al-Ghazzi>,42 dan Syaikh

Zayn ad-di>n Ibn Abd al-Azi>z al-Malibari>,43 kata nafkah atau nafaqah yang
berasal dari kata “al-infa>q” yang artinya mengeluarkan. Juga berarti
“qalla/naqas}a” yang berarti berkurang. Karena bila seseorang dikatakan
memberikan nafaqah, maka akan membuat harta yang dimilikinya menjadi
sedikit karena telah dilenyapkannya atau dipergikannya untuk kepentingan
orang lain. Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung
arti: “sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya
sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang”.44 Nafkah juga bisa
diartikan dengan pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang
untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang
menjadi tanggung jawabnya.45
Agama mewajibkan suami membelanjakan istrinya, karena adanya
ikatan perkawinan yang sah itu seorang istri menjadi terikat kepada
suaminya dan tertahan sebagai miliknya karena ia berhak menikmatinya
secara terus-menerus. Istri wajib taat dan patuh pada suami, tinggal di
rumah suami, mengatur rumah tangga, memelihara dan mendidik anak41

Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2010), 153.
42
Muhammad ibn Qa>si>m al-Ghazzi>, Fath al-Qarîb al-Mujîb Jilid 2, Terj. Achmad
Sunarto (Surabaya: Al-Hidayah, 1992), 104.
43
Zayn ad-di>n Ibn Abd al-Azi>z al-Malibari>, Fath} al-Mu‟i>n Jilid 3, Terj. Ali> As‟ad, Cet. 2
(Kudus: Menara Kudus, 1980), 197.
44
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat
dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2006), 165.
45
Dahlan Abd Aziz, Ensiklopedia Hukum Islam jilid 4, Cet 6 (Jakarta: Ichtiar Baru Van
Hoeve, 2003), 1281.
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anaknya. Dan sebaliknya suami berkewajiban memenuhi kebutuhan istri,
dan memberikan belanja kepada istri, selama ikatan suami istri masih
berjalan, dan istri tidak durhaka kepada suami.46 Kewajiban ini ditetapkan
oleh Alquran, sunnah (hadis) dan ijma>‟. Dasar hukum nafkah yang
disebutkan dalam Alquran adalah sebagai berikut:
1. Q.S. al-Baqarah: 233

          ...
47

 ...

Artinya: “Ayah berkewajiban memberi makan dan pakaian kepada
para ibu dengan cara yang ma’ru>f. Seseorang tidak dibebani
melainkan menurut kadar kesanggupannya.”48
Maksud al-mawlu>d lah dalam ayat di atas ialah ayah, ar-rizq
maksudnya adalah makanan secukupnya, kiswah artinya pakaian.
Sedangkan kata al-ma’ru>f artinya yang dikenal menurut pengertian
shara‟ adalah tidak terlampau kikir dan tidak berlebih-lebihan
(patut).49
2. Q.S. at}-T{ala>q: 6

        
            

46

Ahmad Tirmidzi, dkk, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq (Jakarta: Pustaka AlKautsar. 2013), 471.
47
Alquran, 02: 233.
48
Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemah (Bandung: Sha>mil
Qur‟an, 2012), 37.
49
Said Thalib al-Hamdani, Risa>lah Nika>h (Hukum Perkawinan Islam), Terj. Agus Salim,
Cet. 3 (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 147.
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50

   

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat
tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu
menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.
Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang
hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga
mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anakanak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka
upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala
sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan
maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu)
untuknya.”51
3. Q.S. at}-T}ala>q: 7

              
52

             

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut
kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya
hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah
kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang
melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya.
Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah
kesempitan.”53
Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang suami wajib
memberi

nafkah

atau

perbelanjaan

untuk

istrinya,

menurut

kemampuannya. Jika ia orang yang mampu berilah nafkah menurut
kemampuan. Sedangkan untuk orang yang terbatas rezekinya, yaitu
orang yang terhitung tidak mampu atau kemampuannya terbatas, maka
50

Alquran, 65: 6.
Departemen Agama, Alquran dan Terjemahnya, 559.
52
Alquran, 65: 7.
53
Departemen Agama, Alquran dan Terjemahnya, 559.
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suami

tersebut

wajib

juga

memberikan

nafkah

menurut

keterbatasannya.54
Kemudian dasar hukum nafkah dari hadis adalah sebagai berikut:
1. Hadis Riwayat Muttafaqun „alaih55

 َع ِئهْنن ٌد بِئْنن ْنتب َع إِئمرأَعةُ أِئَعِب س ْنفي َعن َعى رسوِئل اهللِئ: اِئ َع َع َع اَع
ْن َع َع ْن
َع ْن َع
ُ ُ َع ْن َع ْن ُ َع َع َع ُ ْن
 يَع َعر ُس ْنوَعل اهللِئ إِئ َّلن أَعبَع ُس ْنفيَع َعن َعر ُج ٌل َعش ِئحْني ٌح:  َع َع اَع ْن. َع َّلى اهللُ َعَعْني ِئ َع َعسَّل َع
ِئ
ْنفي ِئ ي ْن ِئ ب ِئ إِئَّل م أَع ْن ِئم م اِئِئ بِئغَع ِئْي ِئ ْن ِئم ِئ
ِئ
ِئ ِئ
َع يُيُ ْن ْني ِئ ْن م َع اانُي َعَّلف َع َعم يَع ْن ْن َع َع ْن َع َّل َع َع ُ ْن َع ْن
َعُي َع ْنل َعَع َّل ِئ ْن َعاِئ َع ِئم ْن ُجنَع ٍحا َعُي َع َعل َعر ُس ْنو ُل اهللِئ ُ ِئ ْن ِئم ْن َعم اِئِئ بِئ اْن َعم ْن ُرْن ِئ َعم
ِئ ِئ ِئ
ْنف ب ِئ ِئ
يَع ْنفْني َع يَع ْن َع ْن
Artinya: “Dari Aisyah berkata:” Hindun putri „Utbah istri Abu
S{ufya>n masuk menghadap Rasulullah Saw. seraya berkata:
Ya Rasulullah sesungguhnya Abu S{ufya>n adalah seorang
lelaki yang kikir. Dia tidak memberikan saya nafkah yang
cukup untuk saya dan anak-anakku selain apa yang saya
ambil dari sebagian hartanya tanpa setahunya. Apakah saya
berdosa karena perbuatanku itu ? Lalu Rasul Saw. bersabda:
“Ambillah olehmu sebagian dari hartanya dengan cara yang
baik secukupnya untukmu dan anak-anakmu.”56
2. Hadis Riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Da>wud, Imam Nasa>‟i, dan
Imam Ibnu Ma>jah57

َعم َع ُّق َعزْن َعج ِئ أَع َع ِئدنَع
َع (أَع ِئا ْن تَع َع ْنب َع ) َعَع

54

 ُُي ْن ي رسوَعل اهللِئ:ِئي ِئ ب ِئ م ِئي َع أَعبِئي ِئ َع َعل
َع ْن َع ْن ْن ُ َع َع َع ْن ْن
ُ َع َع ُ ْن
 أ ْنَعن ُ ْن ِئ َعم َع إِئ َعا َع ِئ ْنم َع َع َع ْن ُس ْنوَعه إِئ َعا ْن تَع َع ْني:َع يْنَعلِئ َع َعل
َع ْن ِئر ِئ ااْنوج َع ُُي َع بِّبح َع َعُي ر إِئَّل ِئ ااْنبُيي ِئ
ْن َع ْن
َع ْن َع َع ْن َع ْن ُ ْن

Hamka, Tafsir Al Azhar (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1999), 280.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulu>gh al-Mara>m (Semarang: Toha Putra, t.th), 249.
Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulu>gh al-Mara>m, terj. Moh. Machfuddin Aladip (Semarang:
Toha Putra, 2001), 582.
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Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulu>gh al-Mara>m, 220.
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Artinya: “Dari H{aki>m ibn Mu’a>wiyah dari ayahnya (Mu’a>wiyah ibn
H{aidah) berkata: saya mengatakan: „Wahai Rasulullah apa
hak salah seorang istri kami? Rasul bersabda: “Kamu
memberinya makan ketika kamu makan, memberinya
pakaian ketika kamu berpakaian, tidak memukul wajah,
tidak mencela, dan tidak mengasingkannya kecuali di
rumah.”58
Sedangkan dasar nafkah menurut ijma>’ adalah sebagai berikut:
Ibnu Qudamah berkata, “Para ahli ilmu sepakat tentang kewajiban
suami menafkahi istri-istrinya, bila sudah ba>ligh, kecuali kalau istri
berbuat durhaka.59
Ibnu Mundzir berkata, “Istri yang durhaka boleh dipukul sebagai
pelajaran. Perempuan adalah orang yang tertahan di tangan suaminya. Ia
telah menahannya untuk bepergian dan bekerja. Karena itu, ia
berkewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya.60
Jadi, Ijma>‟ menetapkan bahwa suami wajib memberi nafkah
kepada istrinya apabila telah ba>ligh dan istri tidak nushu>z (durhaka),
karena perempuan yang nushu>z tidak berhak mendapatkan nafkah dari
suaminya.
2. Syarat-Syarat Menerima Nafkah dan Gugurnya Hak Nafkah
Dalam kitab Fath} al-Mu’i>n, Syaikh Zayn ad-di>n al-Malibari>
menerangkan beberapa kriteria wanita yang dalam perjalanannya bisa
mendapatkan nafkah atau tidak. Syarat tersebut adalah sebagai berikut:61

58

Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulu>gh al-Mara>m, terj. Moh. Machfuddin Aladip, 518.
Slamet Abidin dan Aminudin, Fiqh Munakahat 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 165.
60
Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah jilid 5, terj. Mahyuddin Syaf, Cet. 10 (Bandung: AlMa‟arif, 1996), 75.
61
Al-Malibari>, Fath} al-Mu’i>n jilid 3, terj. Ali> As’ad, 197-189.
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a.

Akadnya sah.62

b. Istri itu memberikan tamkin kepada suaminya untuk dapat ditamattu‟i.
c.

Istri

tidak

keberatan

untuk

pindah

tempat

apabila

suami

menghendakinya, kecuali apabila suami bermaksud jahat dengan
kepergiannya itu atau tidak membuat aman diri istri dan kekayaannya.
d. Istri masih mampu melaksanakan kewajibannya.
Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka suami tidak
berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Dengan kata lain, bahwa
nafkah itu akan gugur apabila:63
a. Istri masih kecil atau belum bali>gh dan tidak mungkin untuk diwat}i>
meskipun sudah menyerahkan diri untuk dicampuri. Sebaliknya kalau
yang masih kecil adalah suaminya sedangkan istrinya sudah bali>gh,
maka nafkah wajib dibayar, sebab kemungkinan nafkah itu ada di
pihak istri. Sedangkan halangan tidak menerima nafkah itu dari pihak
suami.
b. Istri tidak mampu digauli karena suatu sebab selain karena masih
kecil, misalnya keadaanya rataq (farji tertutup daging) atau sakit atau
gila.
c. Apabila istri pergi dari rumah suaminya seorang diri tanpa alasan
shar‟i> atau tanpa izin suami ke tempat yang diperbolehkannya
mengqas}ar salat bagi musafir baik untuk keperluan istri seperti

62
63

Al-Hamdani, Risa>lah Nika>h, 149.
Al-Malibari>, Fath} al-Mu’i>n jilid 3, terj. Ali> As’ad, 198.
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meninjau ibu istri atau untuk menunaikan haji, maupun untuk
keperluan suami
d. Istri dipenjara64
e. Istri melakukan tindakan yang dilarang suaminya
f. Istri nushu>z (menyimpang dari ketaatan suami). Nushu>z disebabkan
oleh tiga hal yaitu:65
1) Istri menolak suami untuk melakukan istimtā' .
2) Keluarnya istri dari tempat tinggalnya tanpa seizin suami yaitu
tempat tinggal istri yang mendapat kerelaan suami baik rumah
suami maupun bukan (rumah istri sendiri maupun rumah ayah
istri).
Sebab-sebab diperbolehkannya istri keluar rumah dalam beberapa
hal antara lain:66
a) Rumah yang ditempati istri akan runtuh
b) Istri menghawatirkan dirinya atau hartanya dari orang fa>siq atau
pencuri
c) Menghadap qa>d}i untuk menuntut haknya dari suami
d) Untuk belajar ilmu yang farḍu 'ayn
e) Untuk mencari nafkah dengan berdagang atau bekerja bila
suaminya mengalami kemiskinan (kemelaratan)
g. Sebab istri menutup pintu rumah (melarang suami masuk rumah).67

Al-Hamdani, Risa>lah Nika>h, 150.
Al-Malibari>, Fath} al-Mu’i>n jilid 3, terj. Ali> As’ad, 215-217.
66
Ibid., 218-219
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h. Sebab bohongnya istri bahwa dirinya telah tertalak tiga.68
i. Akad nikah batal atau rusak (fasakh), seperti dikemudian hari ternyata
kedua suami istri itu mempunyai hubungan mahram dan sebagainya,
maka istri wajib mengembalikan nafkah yang diberikan suaminya jika
nafkah itu diberikan berdasarkan keputusan Pengadilan, namun bila
nafkah diberikan tidak atas dasar keputusan Pengadilan, maka pihak
istri tidak wajib mengembalikannya.
Disebutkan juga pada pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam
(KHI) tentang hak dan kedudukan suami istri bersama, yakni apabila
suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan
gugatan kepada Pengadilan Agama.69
3.

Macam-Macam Nafkah
Nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan suatu
keluarga, tidak nyaman kehidupan keluarga tanpa ketiga hal tersebut. Hal
yang telah disepakati oleh ulama kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi
suami sebagai nafkah adalah pangan, sandang dan papan karena dalil yang
memberi petunjuk pada hukumnya begitu jelas dan pasti. Tentang yang
lain dari itu menjadi perbincangan di kalangan ulama.70
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Nurul Rahmawati, “Refleksi Kesesuaian Teks Dan Konteks: Kajian Nafaqah Dalam
Kitab Klasik Fathul Mu‟in”, Skripsi (Pontianak: IAIN Pontianak, t.th), 19.
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Ibid.
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Ahmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), 80.
70
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cet II (Jakarta: Prenada
Media, 2001), 166.
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Dalam agama menurut para ulama, nafkah terdapat 2 macam jenis
penerapannya dalam keluarga, yaitu:71
c. Nafkah lahiriyah, yaitu nafkah yang bersifat materi seperti
sandang, pangan, dan biaya hidup lainnya termasuk biaya
pendidikan anak, biaya listrik dan biaya rumah tangga.
d. Nafkah batiniyah, yaitu nafkah yang bersifat non materi seperti
hubungan suami istri, kasih sayang, perhatian dan lain-lain.
Dalam kitab Fath} al-Mu’i>n Syaikh Zayn ad-Di>n al-Malibari> tidak
mengumpulkan pembahasan tentang nafkah batin ini pada bab nafkah.
Akan tetapi, diterangkan pada fas}l “al-Qasm (gilir istri)”. Penempatan bab
yang berbeda ini didasari oleh pendapat Imam Sha>fi’i> yang meyatakan
bahwa nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk
materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan
kewajiban dalam bentuk non materi, seperti memuaskan hajat seksual istri
tidak masuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap
istrinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud
ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut dengan
nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah ini tidak ada lahir atau batin.
Yang ada hanya nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat
lahiriyah atau materi.72
Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud
dengan nafkah batin, Syaikh Zayn ad-di>n al-Malibari> dalam kitab Fath} al71

Nipan Abdul Halim, Membahagiakan Istri (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 144.
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Mu’i>n mengartikannya sebagai kewajiban suami untuk menggilir istrinya
secara adil (apabila melakukan poligami), bukan sesuatu yang bersifat
perasaan atau sikap, karena hal itu tidak dapat ditakar atau dihitung seperti
halnya hak-hak istri yang lain. Hal ini dterangkan dalam kitab Fath} al-

Mu’i>n sebagai berikut:73

اْل ْنستِئ ْنمتَع ِئع َع يُيُ َعؤا َع ُد ِئِبَعْني ِئل ااْن َع ْن ِئ
سِئيَع ُ بَعُيْنيُينَعُي ُ َّل ِئ ْن َعس اِئِئر أَعنْنُيو ِئاع ْنِئ
ب اِئ َعَل بَعُي ْن ِئ ِئ َّل
َع ُ َع ُّق اا َّلْن
َع
َع
Artinya: “Sunnah menjadikan sama diantara para istri dalam segala macam
istimta>’ dan suami tidak ditindak lantaran kecenderungan hatinya
kepada salah satu diantara para istri.”
Sedangkan mengenai nafkah lahir, Syaikh Zayn ad-Di>n al-Malibari>
dalam kitab Fath} al-Mu’i>n menyatakan bahwa bentuk-bentuk nafkah yang
menjadi kewajiban suami adalah:74
a. Makanan pokok.
Dalam besar nafkah makanan pokok yang wajib diberikan suami
terhadap istrinya yaitu yang umum dimakan di tempat tinggal istrinya
yaitu sebagai berikut:
1. Satu mud makanan pokok
a) Bagi suami yang mu'sir (melarat) yaitu orang yang tidak
mempunyai harta selebih batas kemiskinannya sekalipun ia
bekerja dan bisa bekerja yang hasilnya bisa lebih banyak
b) Bagi suami seorang budak sekalipun mukatab dan sekalipun
budak itu banyak hartanya.
73
74

Al-Malibari>, Fath} al-Mu’i>n jilid 3, terj. Ali> As’ad, 111.
Ibid., 200.

37

2. Satu setengah mud bagi suami yang mutawāssiṭ yaitu orang yang
menjadi melarat (mu'sir) dengan dibebani memberikan nafkah dua
mud.
3. Dua mud bagi suami yang mu>sir yaitu suami yang tidak kembali
melarat (mu'sir) dengan dibebani dua mud.
Suami menyerahkan nafaqah tanpa disertai ijab kabul seperti
penyerahan hutang yang ada dalam tanggungan. Nafkah ini wajib
diberikan setiap waktu fajar terbit dari hari ke hari.
Kewajiban nafaqah diatas wajib diberikan beserta:75
1.

Lauk pauk yang terbiasakan walaupun istri tidak memakannya
seperti minyak samin, zaitun dan buah tamar.

2.

Daging yang terbiasakan dalam ukuran dan waktu tertentu sesuai
dengan kemampuan suami.

3.

Perabot dapur seperti garam, kayu bakar dan air minum karena air
merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan.

4.

Biaya untuk mengolah misalnya biaya penepungan, pengadonan,
pembuatan roti dan biaya memasak.

5.

Alat untuk memasak, makan dan minum baik itu terbuat dari kayu
keramik maupun batu (tidak wajib yang terbuat dari tembaga).

b. Pakaian wajib diberikan setiap awal masa 6 bulan berupa pakaian yang
cukup untuk ukuran istri yang terdiri dari:76

75
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1. Qamiṣ (sejenis baju kurung) atau kain dan selendang sesuai dengan
kebiasaan yang berlaku di daerah setempat istri.
2. Pakaian tidur yang terdiri dari kain selimut di waktu dingin (tapi
bukan di musim hujan), jika musim hujan maka ditambah jubah
tebal dan jika tidak, maka diberi selendang atau semacamnya atau
pakaian khusus tidur menurut kebiasaan istri.
3. Pelengkap pakaian tersebut diatas seperti upah penjahit, benang
dan lain sebagainya.
4. Alas tidur dan bantal menurut kebiasaan istri.
c. Alat-alat untuk membersihkan badan dan pakaiannya baik suami ada
disampingnya maupun tidak seperti sabun, sisir, sikat gigi, cungkil gigi
dan minyak rambut menurut kebiasaan
d. Tempat Tinggal
Suami wajib menyediakan tempat tinggal yang bisa memberi
perasaan aman kepada istri bagi dirinya juga hartanya yang layak
didiami istri menurut kebiasaan, baik itu miliknya sendiri maupun hasil
pinjaman atau menyewa.
e. Pelayan
Suami wajib memberikan satu pelayan baik laki-laki maupun
perempuan yang telah ditentukan suaminya kepada istrinya yang
merdeka atau budak yang terbiasa diberi pelayan di keluarganya, walau
hanya seorang.
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Sementara

untuk

alat-alat

kecantikan,

suami

tidak

wajib

memberikan kecuali hanya terbatas untuk menghilangkan bau badan istri
seperti minyak wangi. Hal ini selaras dengan pendapat Imam Nawa>wi>
yang juga ittiba>‟ kepada madhhab Sha>fi’i> yang menyatakan bahwa suami
tidak berkewajiban memberikan nafkah untuk biaya alat kecantikan mata,
kuteks, parfum, dan alat-alat kecantikan lainya yang semuanya
dimaksudkan untuk menambah gairah seksual.77
Selain itu suami juga tidak wajib memberikan obat jika sakit dan
tidak pula upah dokternya. Selama hari-hari sakitnya, istri masih berhak
menerima makanan, lauk pauk, pakaian dan alat kebersihan sehingga dia
bisa mentas}arrufkannya untuk biaya obat dan lainnya.78 Namun hal ini
ditentang oleh Dr. Wahbah az-Zuhaili, pemikir fikih kontemporer. Pada
masa sekarang kebutuhan akan kesehatan menjadi pokok sama seperti
makanan, tidak seperti kebutuhan akan kesehatan pada masa dahulu,
sehingga nafkah kesehatan menjadi wajib.79
Istri berhak mendapatkan segala bentuk nafkah tersebut sesuai
dengan keadaan kaya, miskin, dan kesederhanaan suami. Hendaknya bagi
suami yang miskin nafkah yang paling sedikit diberikannya (wajib
diberikan) yaitu mencapai kebutuhan makan dan lauk pauk dengan
sewajarnya dengan pakaian berupa pakaian musim panas dan musim
dingin. Sedangkan jika suami berada pada tengah-tengah, maka ia wajib
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memberikan yang lebih dari tersebut di atas dengan cara yang wajar dan
pakaiannyapun harus lebih dari yang tersebut dan dengan cara yang wajar
pula. Nafkah dan pakaian harus diberikan dengan cara yang wajar, untuk
menjaga istri dari hal-hal yang merugikan. Karena itu diwajibkanlah
memenuhi kebutuhannya yang sederhana. Sehingga dapat menjadi
penjelasan dari pengertian ma’ru>f dalam agama.80
4.

Kadar Ukuran Nafkah
Mengenai kadar nafkah istri dalam Hukum Islam terjadi perbedaan
pendapat di kalangan para ulama madhhab. Namun dalam penelitian ini,
penulis hanya akan mengambil pendapat Imam Sha>fi’i> yang telah dinukil
oleh Syaikh Zayn ad-di>n al-Malibari> dalam kitab Fath} al-Mu’i>n bahwa
yang dijadikan tolak ukur dalam penetapan kadar nafkah istri adalah status
sosial dan kemampuan ekonomi suami.
Selanjutnya Syaikh Zayn ad-di>n al-Malibari> merinci kadar nafkah
istri menjadi tiga tingkatan, yaitu:81
1. Bagi suami yang mampu (kaya), wajib memberi nafkah kepada istrinya
sebanyak dua mud setiap harinya;
2. Bagi suami yang kondisi ekonominya menengah (mutawassit}) adalah
satu setengah mud;
3. Bagi suami yang tidak mampu (miskin) wajib memberikan sebanyak
satu mud.

80
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Yang dimaksud dengan mud adalah takaran dengan dua telapak
tangan orang dewasa yang ditengadahkan ke atas untuk menampung
makanan, kira-kira mirip orang berdoa.82 Dalam kitab Al-Fiq}h al-Isla>mi>
wa Adillatuhu, disebutkan bahwa bila diukur dengan ukuran zaman
sekarang ini, satu mud beras putih beratnya 675 gram, sedangkan 1 sha‟
setara dengan 4 mud.83 Jadi jika dikonversikan dalam satuan ukuran umum
yang berlaku, maka seorang suami kaya wajib memberikan kepada istrinya
setiap harinya sebesar 1350 gram. Sedangkan bagi seorang suami dengan
status ekonomi menengah, wajib memberikan kepada istrinya 1012,5
gram. Dan untuk suami miskin adalah sebesar 675 gram.
Pada masa nabi, satuan ukur mud ini biasa digunakan untuk
menakar gandum, kurma atau tepung yang merupakan bahan makanan
pokok pada saat itu. Jadi untuk Indonesia, nafkah wajib istri sehari-hari
dibayarkan dalam bentuk beras yang takarannya satu mud atau uang yang
senilai dengannya. Apabila ukuran ini dikonversikan pada harga rata-rata
beras yang menjadi makanan pokok yang dominan dikonsumsi oleh
masyarakat pada suatu negeri, maka harga 1 mud beras (675 gram) adalah
Rp. Rp. 5.400, 00. Harga 2 mud beras (1350 gram/1,3 kg) adalah Rp.
1

10.800,00 dan harga 12 mud beras (1012,5 gram) adalah Rp. 8.088, 00.
Harga ini ditaksir berdasarkan harga jual beras di pasar yang mencapai
sekitar Rp. 8000, 00 per kg.
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Asal pemilihan satuan mud adalah karena pada saat penetapan
konsep kadar nafkah istri, Imam Sha>fi’i> menganalogikan kadar nafkah istri
dengan yang paling dekat yaitu dengan menaksir ukuran makanan dalam

kafa>rat (yang satuan bayarnya menggunakan mud). Karena kafa>rat adalah
ukuran memberi makan yang telah ditentukan oleh agama guna menutup
kelaparan,84 serta karena diantara keduanya memiliki kesamaan sifat yaitu
merupakan harta yang dapat dihitung. Selain itu, penggunaan satuan mud
merupakan bentuk ukuran untuk menghindari perbedaan yang timbul jika
menggunakan ukuran mata uang yang berlaku pada saat itu.85
Bila istri sudah bertempat tinggal dan makan bersama dengan
suaminya, maka kewajiban suami adalah memenuhi kebutuhan istri dan
anak-anaknya dan tidak ada lagi secara khusus pemberian nafkah.86
Imam Sha>fi‟i> mengatakan bahwa jika istri diberikan ukuran apa
yang menjadi kebutuhannya tanpa ada ketentuan jumlah secara jelas, tentu
hal ini akan menimbulkan kafa>rat yang tidak akan ada habisnya. Maka
untuk menentukan jumlah langkah tersebut ialah dengan menggunakan
kewajaran umum.87
Banyaknya nafkah adalah menurut kebutuhan dan kebiasaan yang
berlaku di tempat masing-masing, disesuaikan dengan tingkatan dan
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keadaan suami. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa nafkah istri
itu ditetapkan dengan kadar tertentu, yang mu‟tamad (yang banyak
dijadikan pegangan atau prinsip dasar) adalah tidak ditentukan, yakni
sekedar cukup (patut) serta disesuaikan dengan keadaan suami.88
Ayat tersebut juga tidak memberikan ketentuan kadar nafkah
secara khusus, melainkan dengan kata-kata “ma’ru>f” (pantas), yang berarti
menurut keadaan suatu tempat dan disesuaikan dengan kemampuan suami
serta kedudukannya dalam masyarakat.
Sedangkan untuk kadar nafkah batiniyah, Syaikh Zayn ad-Di>n alMalibari hanya menjelaskan bahwasannya bagi suami yang berpoligami
hendaknya membagi hari-harinya untuk berkumpul (menggauli) dengan
istrinya secara adil. Dalam kitab Fath} al-Mu’i>n dijelaskan bahwa masa
gilir untuk seorang istri umumnya adalah 1 malam dan paling lama 3
malam. Jika lebih dari itu dan memotong waktu gilir istri yang lain, maka
suami wajib mengganti waktu yang telah terpotong tersebut.89
Jadi pemberian nafkah batin ini dihitung (ditentukan) berdasarkan
frekuensi sering atau tidaknya suami menggauli istri.
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BAB III
KONSEP NAFKAH DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Pengertian Nafkah
Secara etimologi berarti sesuatu yang dibagi atau diberikan kepada
orang dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya tersebut berjalan
lancar perbuatan atau berarti pula perbuatan memindahkan dan mengalihkan
sesuatu atau bisa juga diartikan belanja/biaya.90 Maka nafkah sebagai kata
benda akan berarti sesuatu yang dipindahkan atau dialihkan dan untuk suatu
hak dan tujuan tertentu. Kata “nafaqah” ini hanya digunakan untuk
pengertian positif.91
Dalam Hukum Perkawinan tidak didapati istilah nafkah.92 Walaupun
tidak ditemukan istilah nafkah tetapi sebelumnya didalam salah satu pasal di
Undang-Undang tersebut mengatur tentang masalah nafkah. Tetapi UndangUndang Perkawinan tersebut tidak mengatur secara khusus dan rinci tentang
masalah nafkah. Ketentuannya hanya diatur dalam Pasal 34 ayat (1) yang
berbunyi: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.
Yang dimaksud dengan nafkah dalam Undang-Undang Perkawinan ini
adalah seluruh kebutuhan dan keperluan istri yang berlaku menurut keadaan
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dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan keperluan keluarga. Lalu
banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan
kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang memiliki
kewajiban.93
Selain tersebut diatas, keperluan rumah tangga yang wajib dipenuhi
oleh suami adalah:
1. Belanja dalam kebutuhan rumah tangga sehari-hari
2. Belanja dan pemeliharaan kehidupan anak
3. Belanja sekolah dan pendidikan anak.

B. Dasar Hukum Kewajiban Nafkah
Pengaturan tentang nafkah di dalam hukum positif menjadi kajian
hukum keluarga. Hukum keluarga merupakan sebutan atau nama untuk
seperangkat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga,
mulai dari perkawinan, hak dan kewajiban yang berhubungan dengan
perkawinan, kelahiran anak, hak dan kewajiban yang berkaitan dengan
perceraian, harta benda dalam perkawinan, hak dan kewajiban yang
berhubungan dengan harta benda dalam perkawinan dan sebagainya.94
Peraturan perundang-undangan yang mengatur nafkah suami atas
istrinya, adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30-
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34 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengaturnya dalam Buku 1 yang
memuat Hukum Perkawinan melalui pasal 77-84.
Dengan demikian keberadaan hukum nafkah adalah sebagai akibat dari
adanya sebuah beban tanggung jawab (dhimmah). Oleh karena itu sebagian

fuqaha>’ mengibaratkan karakteristik hukum nafkah seperti karakteristik
hukum kafa>rat yang menjadi sebuah kewajiban sebagai akibat dari adanya
beban tanggung jawab atas suatu perbuatan.95
Legitimasi nas} hukum nafkah tercantum dalam beberapa ayat Alquran
yang menjadi dasar legitimasi hukum nafkah secara umum, khususnya dalam
kewajiban-kewajiban yang timbul sebagai akibat terjadinya hubungan
perkawinan.96
Ada beberapa landasan hukum yang dijadikan sebagai rujukan dalam
memberikan nafkah kepada istri, diantaranya:97
a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang
pria dengan seorang wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai
ibadah kepada Allah disatu pihak dan di pihak lainnya mengandung aspek
keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri.
Oleh karena itu, antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbalbalik antara suami dengan istrinya. Hal itu diatur oleh pasal 30 Undang95
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Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut Undang-Undang
Perkawinan) yang berbunyi: “Suami istri memikul kewajiban yang luhur
untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan
masyarakat.”
Perkawinan yang menurut hukum akan menimbulkan akibat
hukum sebagai berikut:98
1. Timbulnya hubungan antara suami istri
2. Timbulnya harta benda dalam perkawinan
3. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak.
Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 19974 yang mengatur tentang
hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga
mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memberi nafkah baik lahir
dan batin serta memberi tempat tinggal yang layak kepada keluarganya,
serta hak dan kedudukan suami istri seimbang dalam kehidupan rumah
tangga maupun dalam lingkungan masyarakat karena mereka berhak
melakukan perbuatan hukum seperti belajar ataupun bekerja.
Hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang No. 01
Tahun 1974 terdapat dalam Bab VI Pasal 30-34. Dalam Pasal 30 dan
Pasal 31 dijelaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri serta
kedudukan keduanya dalam kehidupan rumah tangga. Didalamnya tidak
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ada pembahasan mengenai nafkah secara khusus. Namun, dalam Pasal 32
menyatakan bahwa:99
1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap;
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini
ditentukan oleh suami istri bersama.
Dan Pasal 34 menyatakan sebagai berikut:100
1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
3. Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat
mengajukan gugatan kepada pengadilan.
Undang-Undang Perkawinan menyebutkan dengan tegas wujud
kewajiban suami yang berupa nafkah kepada istri dan anak. Pasal 34 ayat
(1) dapat dimaknai suami wajib memberikan dan membiayai semua
kebutuhan hidup berumah tangga bagi istri dan anak-anaknya. Tapi dalam
hal ini ada pengecualiannya, yaitu di dalam suami memberikan keperluan
untuk rumah tangganya harus sesuai dengan kemampuannya. Hal ini
bersumber dari firman Allah Swt. surah at-T}a>laq (65) ayat 6 yang
berbunyi:
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101

 

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat
tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu
menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan
jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil,
maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka
bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu
untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan
baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain
boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”102
Adapun maksud dengan kata kemampuannya berarti menurut
keadaan suami. Jadi besarnya nafkah yang akan diberikan tergantung dari
kekayaan suami, apabila suami itu kaya maka didalam memberikan segala
sesuatu harus sesuai dengan kekayaannya. Begitu juga di dalam suami
memberikan tempat tinggal untuk istrinya, dalam hal ini suami harus
memberikan

tempat

tinggal

yang

pantas

dan

sesuai

dengan

kemampuannya.103
b. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XII tentang hak dan
kewajiban suami istri dijelaskan bahwa islam mengukuhkan hubungan
101
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antara suami istri atas dasar keseimbangan, keharmonisan, dan keadilan,
serta istri mempunyai hak yang wajib dipikul suaminya, begitu juga
sebaliknya, suami mempunyai hak yang wajib dipikul oleh suaminya oleh
istri. Suami istri diharapkan mampu menunaikan kewajiban masingmasing dengan baik untuk menegakan rumah tangga, karena Islam
tidaklah menetapkan suatu hak kepada seorang suami sebelum
menetapkan suatu hak kepada istrinya.104
Adapun dasar hukum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang
menerangkan tentang kewajiban suami yang berkaitan dengan nafkah
dijelaskan pada pasal 80 ayat 2, yaitu: “Suami wajib melindungi istrinya
dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai
dengan kemampuannya.”
Dan Pasal 80 ayat (4) menyatakan bahwa: “Sesuai dengan
penghasilan suami menanggung:
a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri
dan anak;
c. Biaya pendidikan bagi anak.”105
Dalam pasal 80 KHI ini, penjelasan mengenai kewajiban suami
istri diurai secara lebih rinci. Sedangkan pihak yang berkewajiban
menanggung beban nafkah bagi keluarga menurut KHI adalah suami. Hal
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ini dapat dipahami mengingat KHI merupakan kodifikasi hukum Islam
yang disarikan dari kitab-kitab fiqh klasik.106

C. Macam-Macam Nafkah
Bentuk-bentuk nafkah ini telah dijelaskan dalam kewajiban seorang
suami beserta dengan berbagai dasarnya baik berupa ayat Alquran maupun
Undang-Undang.
Dalam kerangka fiqh klasik, nafkah dititikberatkan pada masalah
makanan, pakaian, dan kediaman. Nafkah menjadi suatu hal yang bersifat
elastis dan fleksibel tergantung kondisi yang melingkupinya berupa
kenyataan sosial dan perkembangan kebutuhan hidup manusia serta kondisi
riil dari kehidupan pasangan suami istri dalam perkawinan.107
Dalam hal ini nafkah dibagi menjadi dua yaitu nafkah materil (lahir)
dan nafkah non materil (batin). Adapun yang termasuk nafkah materil adalah
nafkah pakaian dan tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan
biaya pengobatan bagi istri dan anak-anaknya, biaya pendidikan bagi anak.108
Kemudian nafkah non materil adalah menggauli istri dengan baik, berlaku
sopan antara suami istri, memberikan perhatian baik suami maupun istri,
saling menghormati, berlaku setia, saling mengingatkan dalam kebaikan dan
lain-lain.109 Ketentuan mengenai nafkah non materil ini terdapat dalam Pasal
77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Suami istri wajib saling
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cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin
yang satu kepada yang lain.”
Kedua jenis nafkah penerapan nafkah tersebut wajib dipenuhi oleh
suami kepada istrinya dan akan menjadi utang apabila tidak dilaksanakan
dengan sengaja. Utang nafkah batin hendaklah dibayar dengan jalan
melakukan perbaikan diri dan perbaikan sikap kepada istri, sehingga istri
bersedia memaafkan suaminya dan melayani suaminya dengan ikhlas.
Sedangkan kalau suami tidak memberikan nafkah lahir tersebut maka ia
berstatus sebagai seorang yang mempunyai hutang kepada istrinya.110
Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal
80 ayat (4) menyatakan bahwa: “Sesuai dengan penghasilan suami
menanggung:
d. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
e. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan
anak;
f. Biaya pendidikan bagi anak.”111
Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum
memberikan nafkah untuk istri, baik dalam bentuk pembelanjaan atau pakaian
adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri
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membutuhkanya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul
dengan sendirinya tanpa melihat keadaan istri.112
Suami wajib memberikan nafkah pakaian. Pakaian yang di maksud
adalah semua kebutuhan yang erat hubungannya dengan anggota badan.
Suami wajib memberikan nafkah pakaian kepada istri berupa pakaian untuk
menutup aurat dan berbagai kebutuhan batinya. Nafkah pakaian meliputi:
a. Biaya pemeliharaan jasmani istri
b. Biaya pemeliharaan kesehatan
c. Biaya kebutuhan rekreasi
d. Biaya pendidikan anak
Adapun suami juga wajib memberikan nafkah tempat tinggal, karena
tempat tinggal merupakan target penting untuk diperoleh karena keberadaan
tempat tinggal berfungsi memberikan istri dan anak-anak rasa nyaman dan
tentram.113
Sedangkan pengaturan nafkah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan kita dapat melihatnya dalam Pasal 34 ayat (1)
Undang-Undang Perkawinan. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa suami
wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup
berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan UndangUndang Perkawinan tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan,
hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami.
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Jika seorang istri tinggal bersama suaminya, maka sang suamilah yang
menanggung nafkahnya dan bertanggung jawab mencukupi kebutuhannya,
yang meliputi makanan, pakaian dan sebagainya. Maka dalam hal ini istri
tidak perlu menuntut nafkah, karena suami wajib memenuhi kebutuhan
istri,atau ia meninggalkan istri tanpa memberikan nafkah dengan tanpa alasan
yang dibenarkan, maka istri berhak meminta ukuran nafkah yang meliputi
makanan, pakaian, dan tempat tinggal, lalu pihak hakim menentapkan ukuran
nafkah untuk si istri. Dan bagi suami harus melakukan keputusan hakim itu,
jika dakwaan terhadapnya terbukti.114
Dalam Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa
kewajiban suami terhadap istrinya tersebut mulai berlaku sesudah ada tamki>n
sempurna dari istrinya.

D. Syarat-Syarat Menerima Nafkah
Menurut Hukum Perkawinan syarat seorang istri menerima nafkah
diantaranya:
a. Adanya akad pernikahan yang sah
b. Sesudah ada tamki>n sempurna dari istri
c. Suaminya dapat menikmati dirinya
d. Tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suami
kecuali kalau suami bermaksud merugikan istri atau membahayakan
keselamatan diri dan hartanya.
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e. Keduanya dapat saling menikmati.
f. Keduanya tidak melalaikan kewajiban masing-masing.
Jika dalam hal ini salah satu syarat tidak terpenuhi maka istri tidak
wajib diberi belanja oleh suami. Agama mewajibkan suami membelanjakan
istrinya, karena adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang istri menjadi
terikat kepada suaminya dan tertahan sebagai miliknya karena ia berhak
menikmatinya secara terus-menerus. Istri wajib taat dan patuh pada suami,
tinggal di rumah suami, mengatur rumah tangga, memelihara dan mendidik
anak-anaknya. Dan sebaliknya suami berkewajiban memenuhi kebutuhan
istri, dan memberikan belanja kepada istri, selama ikatan suami istri masih
berjalan, dan istri tidak durhaka kepada suami.115
Sedang Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa
kewajiban nafkah tersebut gugur apabila istri berlaku nushu>z.116 Gugurnya
nafkah istri ini juga diperkuat dengan Pasal 84 ayat (2) yang menyatakan:
“Selama istri nushu>z, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal
80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan
anak.117
Meski nafkah menjadi kewajiban suami atas istri namun istri juga
dapat membebaskan suaminya dari kewajiban menafkahinya. Pasal 80 ayat
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(6) menyatakan: “Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban
terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b”.118

E. Kadar Ukuran Nafkah
Tentang penentuan kadar ukuran nafkah yang harus diberikan suami
kepada istri dan anak-anaknya baik pada waktu perkawinan atau setelah
perceraian, Hukum Perkawinan di Indonesia tidak mengatur batas-batasnya
secara tegas. Dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974
menyatakan bahwa: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala
sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.
Namun ketika suami menentukan pemberian nafkah pada istri atau
anaknya,maka hendaklah diperhatikan beberapa hal, yaitu:119
1. Jumlah nafkah itu mencukupi kebutuhan istri dan disesuaikan dengan
keadaan suami, baik yang berhubungan dengan pangan, pakaian,
maupun yang berhubungan dengan tempat tinggal.
2. Nafkah itu ada pada waktu dibutuhkan, oleh sebab itu menetapkan
cara-cara dan waktu-waktu pemberian nafkah kepada istrinya, apakah
sekali seminggu, sebulan sekali atau tiap-tiap waktu panen.
3. Kadar nafkah didasarkan atas jumlah-jumlah kebutuhan pokok yang
diperlukan, hal ini mengingat harga atas suatu barang kebutuhan pokok
yang kadang-kadang naik turun.
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Adapun keperluan hidup manusia pada dasarnya sama, yaitu
makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi macam, jenis, biaya serta ukuran
berbagai kebutuhan tersebut akan berbeda-beda sesuai dengan waktu, tempat
dan mereka yang dinafkahi.120
Dalam hal ini untuk menentukan kadar nafkah harus disesuaikan
dengan kemampuan suami, tidak berlebihan dan tidak berkekurangan agar
selaras dengan keadaan dan standar kehidupan mereka sehingga dapat
mencapai keharmonisan dalam hidup berumah tangga antara suami istri.121
Seperti halnya kadar nafkah lahir yang disebutkan di atas, Hukum
Perkawinan di Indonesia juga tidak menentukan kadar dari nafkah batin istri
tersebut. Hal ini dikarenakan nafkah batin dalam hukum ini merupakan sesuatu
yang bersifat non material dan tidak berwujud sehingga tidak bisa ditentukan
kadarnya.
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BAB IV
ANALISIS PERBANDINGAN KONSEP NAFKAH MENURUT SYAIKH

ZAYN AD-DI<N AL-MALIBARI< DALAM KITAB FATH{ AL-MU’I<N DAN
HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Analisis Persamaan dan Perbedaan Konsep Nafkah Lahir Menurut
Syaikh Zayn ad-di>n al-Malibari> Dalam Kitab Fath} al-Mu’i>n Dan Hukum
Perkawinan di Indonesia
Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa terselengaranya
akad nikah menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri.
Diantara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban
memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian (kiswah), maupun tempat
tinggal bersama.122 Penjelasan tentang kewajiban suami terhadap istri untuk
memberi nafkah keluarga dijelaskan dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 233
yang berbunyi:

             ...
123

...            

Artinya: “…Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu
dengan cara ma´ru>f. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut
kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita
kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan
warispun berkewajiban demikian.”124
122

Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2010), 153.
123
Alquran, 2: 233.
124
Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemah (Bandung: Sha>mil
Qur‟an, 2012), 37.

58

59

Kewajiban ini berlaku jika istri taat kepada suaminya dan mampu
melaksanakan semua kewajibannya sebagai seorang istri, baik sebagai istri
maupun ibu rumah tangga. Namun, jika istri tidak memenuhi syarat-syarat
tersebut, misalkan karena nushu>z atau masih kecil sehingga tidak bisa untuk
ditamattu‟i, maka wajibnya pemberian nafkah tersebut menjadi gugur.
Mengenai bentuk dan jenis nafkah, Alquran dan Hadis tidak
memberikan petunjuk secara terperinci. Oleh karena itu bentuk dan jenis
nafkah yang disepakati oleh ulama kemudian terbagi menjadi dua yakni
nafkah lahir dan nafkah batin. Dan yang akan dianalisis disini adalah
persamaan dan perbedaan nafkah lahir menurut Syaikh Zayn ad-di>n alMalibari> Dalam Kitab Fath} al-Mu’i>n Dan Hukum Perkawinan di Indonesia.
Syaikh Zayn ad-di>n al-Malibari> dalam Kitab Fath} al-Mu’i>n
menetapkan bahwa suami wajib memenuhi kebutuhan pokok istrinya seperti
makanan, pakaian, tempat tinggal, keperluan rumah tangga beserta biayanya,
alat-alat kebersihan dan juga alat kecantikan yang hanya terbatas pada minyak
wangi yang digunakan untuk menghilangkan bau badan. Namun, beliau tidak
mewajibkan nafkah suami untuk biaya berobat istri.
Tentang ukuran minimum atau ukuran maksimum dari nafkah yang
harus diberikan oleh suami terhadap istrinya, Syaikh Zayn ad-di>n al-Malibari>
dalam kitab Fath} al-Mu’i>n hanya membatasinya pada nafkah makanan dan
pakaian dimana pakaian istri wajib tergantikan dengan yang baru tiap 6 bulan
sekali dan mengenai kadar nafkah makanan, beliau membagi kelompok suami
dalam tiga kategori yaitu: suami kaya, suami menengah (mutawassit}), dan
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suami miskin. Apabila suami kaya, maka kadar nafkah yang wajib
diberikannya kepada istrinya setiap hari adalah dua mud. Sedang bagi yang
miskin ditetapkan setiap hari satu mud. Dan bagi yang sedang (menengah),
wajib memberikan kepada istrinya setiap harinya sebesar satu setengah
mud.125
Adapun dalil yang digunakan tentang kadar nafkah ini, bersumber pada
dalil Alquran surat at-t}ala>q ayat 7 yang berbunyi:

                
126

Artinya:

           

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut
kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya
hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah
kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang
melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah
kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”127

Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan secara khusus tidak membicarakan masalah nafkah,
namun apa yang dituntut ulama fiqh berkenaan dengan nafkah telah
diakomodir Undang-Undang Perkawinan yang tercakup dalam hak dan
kewajiban suami istri. KHI (Kompilasi Hukum Islam) juga tidak secara
spesifik membicarakan nafkah. KHI secara panjang lebar mengatur hak dan
kewajiban suami istri yang menguatkan, menegaskan, dan merinci apa yang
dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan. Hampir keseluruhan aturan
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dalam KHI itu yang termuat dalam Pasal 77 sampai dengan 82 mengacu
kepada kitab-kitab fiqh yang pada umumnya mengikuti paham jumhur ulama
khususnya as-Sha>fi'iyah.
Mengenai

nafkah

lahir,

Hukum

Perkawinan

di

Indonesia

menetapkannya secara lebih umum dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 01 Tahun 1974 dan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yakni:
“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan
hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”
Jadi dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, tidak ada kadar khusus
dalam pemberian nafkah. Adapun pemberian nafkah tersebut disesuaikan
dengan kemampuan suami dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan istri.
Kemudian mengenai nafkah lahir yang wajib berikan, Hukum Perkawinan di
Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) menyatakan
bahwa: “Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:
a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan
anak;
g. Biaya pendidikan bagi anak.”128
Ketentuan ini barangkali dimaksudkan agar suami yang kaya dapat
memberikan lebih dari kebutuhan istri dan keluarga sedangkan mereka yang
miskin tidak merasa terbebani untuk memberikan nafkah istri yang sesuai
dengan jumlah yang ditentukan Nabi Saw. Hadis juga menunjukkan bahwa
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nafkah yang suami berikan untuk keluarganya bernilai sedekah dan karenanya
diberi pahala.129
Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, penulis menemukan
bahwa antara Hukum Perkawinan di Indonesia dengan Syaikh Zayn ad-di>n
al-Malibari> terdapat persamaan dan

perbedaan mengenai kriteria nafkah

lahir. Perbedaan-perbedaannya antara lain:
1. Syaikh Zayn ad-di>n al-Malibari> menyatakan bahwa nafkah pengobatan
bagi istri hukum adalah tidak wajib. Apabila istri sakit, maka hak nafkah
yang masih diterima istri berupa makanan, lauk pauk, pakaian dan alat
kebersihan, bisa ditas}arrufkan untuk biaya obat tersebut. Sedangkan dalam
Hukum Perkawinan di Indonesia yang termuat dalam Pasal 80 ayat (4)
Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa biaya perawatan dan
pengobatan istri masuk dalam kategori nafkah wajib suami.
2. Syaikh Zayn ad-di>n al-Malibari> menetapkan secara pasti mengenai kadar
nafkah makanan dan pakaian, yakni untuk pemberian makanan ditentukan
setiap harinya yaitu 1 mud bagi suami miskin, 2 mud bagi suami kaya, dan
1 ½ mud bagi suami menengah. Kemudian untuk kadar pakaiannya adalah
bahwasannya wajib memberikan pakaian setiap 6 bulan sekali. Sedangkan
dalam Hukum Perkawinan di Indonesia hanya menerangkan bahwa
pembebanan

kewajiban tersebut disesuaikan dengan kemampuan

suaminya sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 01 Tahun 1974 dan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,
129
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yang menyatakan: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan
segala sesuatu keperluan hidup berumah

tangga sesuai dengan

kemampuannya.”
Sedangkan persamaan dari konsep nafkah lahir antara Hukum
Perkawinan di Indonesia dengan Syaikh Zayn ad-di>n al-Malibari> yaitu:
1. Keduanya sama-sama tidak menafikan kewajiban suami untuk
menafkahi istri dan keluarga.
2. Nafkah lahir yang paling pokok untuk dipenuhi suami adalah sandang,
pangan, dan papan.
3. Nushu>znya istri akan menggugurkan kewajiban pemberian nafkah lahir
tersebut.
4. Kewajiban suami untuk menafkahi istri tersebut dimulai setelah adanya

tamki>n.

B. Analisis Persamaan dan Perbedaan Konsep Nafkah Batin Menurut
Syaikh Zayn ad-di>n al-Malibari> Dalam Kitab Fath} al-Mu’i>n Dan Hukum
Perkawinan di Indonesia
Fath} al-Mu'i>n merupakan salah satu kitab fiqh klasik yang banyak
dikenal dalam membahas permasalan fiqh. Salah satu kajian yang dibahas
secara detail yaitu tentang konsep nafkah dalam perkawinan. Konsep nafkah
dalam perspektif Fath} al-Mu'i>n merupakan seperangkat aturan yang berkenaan
dengan kewajiban seorang suami dalam memenuhi segala kebutuhan material
seorang istri sebagai sebuah kompensasi atas ketaatan dan “kepatuhan yang
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tulus” (tamkīn) yang diberikannya baik menyangkut kebutuhan primer berupa
sandang, pangan dan papan maupun kebutuhan sekunder dan tersier.
Didalamnya memuat pembahasan mulai dari hal-hal yang mewajibkan

nafaq>ah dan menggugurkannya, jenis-jenis nafaqah yang wajib diberikan
kepada istri serta kadar nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya.
Selain kebutuhan yang bersifat material tersebut, juga terdapat
kewajiban suami yang berupa pemenuhan nafkah non material (batin).
Dalam kitab Fath} al-Mu'i>n, pembahasan mengenai masalah nafkah
batin ini terletak pada fas}l ‚al-Qasm‛ yang artinya gilir. Penjelasan mengenai
nafkah batin ini tidak disertakan dalam fasl nafaqah karena pengertian dari
nafkah batin menurut Syaikh Zayn ad-di>n al-Malibari> itu sendiri adalah berupa
pemenuhan terhadap kebutuhan biologis, bukan menyangkut perilaku dan
lain-lain.
Sedangkan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, Pasal 33 UndangUndang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 ayat (2)
Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: “Suami istri wajib saling cinta
mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin
yang satu kepada yang lain.
Dari ketentuan-ketentuan di atas, penulis dapat melihat adanya
persamaan dan perbedaan nafkah batin menurut Syaikh Zayn ad-di>n al-

Malibari> dan Hukum Perkawinan di Indonesia. Perbedaan keduanya adalah
terletak pada rusng lingkup dari nafkah batin dimana dalam kitab Fath} al-

Mu'i>n menyatakan bahwa yang dimaksud nafkah batin adalah hak gilir istri
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saja. Sedangkan Hukum Perkawinan di Indonesia menentukan bahwa selain
kebutuhan biologis, nafkah batin itu juga meliputi berlaku sopan antara suami
istri, memberikan perhatian baik suami maupun istri, saling menghormati,
berlaku setia, saling mengingatkan dalam kebaikan dan semua perbuatan yang
mendatangkan manfaat dan kebahagiaan bagi suami istri.
Selain itu, pemberian nafkah batin dalam kitab Fath} al-Mu’i>n dihitung
(ditentukan) berdasarkan frekuensi sering atau tidaknya suami menggauli istri.
Dengan kata lain, dalam kitab Fath} al-Mu’i>n ini, kuantitas dari hubungan
suami istri tersebut lebih diutamakan. Sedangkan dalam Hukum Perkawinan
di Indonesia tidak ada kadar tertentu mengenai nafkah batin ini, karena
hubungan suami istri didasari atas kerelaan hati dan keikhlasan keduanya yang
terwujud bukan hanya karena terpenuhinya kebutuhan biologis semata
melainkan juga rasa tentram dan nyaman dalam kehidupan berumah tangga
akibat rasa saling menghormati dan mencintai satu sama lain. Jadi letak
perbedaan keduanya dalam hal pemenuhan nafkah batin adalah dimana kitab

Fath} al-Mu’i>n lebih mengunggulkan kuantitas sebagai tolak ukur sedangkan
Hukum Perkawinan di Indonesia cenderung mengutamakan kualitas dari
hubungan suami istr tersebut.
Kemudian persamaan dari keduanya adalah bahwasannya nafkah batin
dalam bentuk hubungan suami istri baik dalam kitab Fath} al-Mu’i>n karangan
Syaikh Zayn ad-di>n al-Malibari> maupun dalam Hukum Perkawinan di
Indonesia menjadi sebab wajib atau gugurnya nafkah lahir untuk istri.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut:
1.

Perbedaan konsep nafkah lahir menurut Syaikh Zayn ad-di>n dan Hukum
Perkawinan di Indonesia adalah nafkah kesehatan menurut Syaikh Zayn
ad-di>n hukumnya tidak wajib sedangkan menurut Hukum Perkawinan di
Indonesia adalah wajib. Serta dalam pemberian nafkah Syaikh Zayn addi>n menetapkan kadarnya dalam tiga kategori yaitu: 2 mud bagi suami
1

kaya, 1 mud bagi suami yang miskin dan 12 mud bagi suami golongan
menengah. Sedangkan Hukum Perkawinan di Indonesia menyebutkan
bahwa pemberian nafkah disesuaikan dengan kemampuan suami (tidak
ada kadar tertentu). Persamaannya adalah bahwasannya nafkah lahir yang
paling pokok wajib untuk dipenuhi suami adalah sandang, pangan, dan
papan.
2.

Perbedaan konsep nafkah batin menurut Syaikh Zayn ad-di>n dan Hukum
Perkawinan di Indonesia adalah terletak pada ruang lingkupnya dimana
dalam kitab Fath} al-Mu’i>n dijelaskan bahwa nafkah batin itu berupa
hubungan suami istri sedangkan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia,
memberikan pengertian lebih luas bahwa nafkah batin itu juga mencakup
rasa cinta dan hormat antara suami istri. Persamaan dari keduanya adalah
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bahwasannya nafkah batin dalam bentuk hubungan suami istri baik
dalam kitab Fath} al-Mu’i>n karangan Syaikh Zayn ad-di>n al-Malibari>
maupun dalam Hukum Perkawinan di Indonesia menjadi sebab wajib
atau gugurnya nafkah lahir untuk istri.

B. Saran-Saran
Mencermati dari hasil penelitian ini, penulis ingin mengemukakan
beberapa saran, diantaranya:
1. Sebagai warga Negara Indonesia yang baik, hendaknya bagi suami dan
istri mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku, seperti dengan cara
menjalankan kewajibannya masing-masing dengan baik.
2. Meskipun pendapat Imam Sha>fi'i> bersifat klasik, namun hendaknya
pendapat dan argumentasinya dijadikan studi banding ketika pembentuk
undang-undang membuat peraturan perundang-undangan yang baru atau
pada waktu merevisi undang-undang yang sedang berlaku sehingga dapat
dijadikan masukan dalam rangka pengembangan Hukum Perkawinan
Islam di Indonesia.
3. Sebagai Follow Up dari penelitian ini, bagi peneliti selanjutnya bisa
mengadakan penelitian lebih lanjut tentang nafkah dalam keluarga sesuai
dengan perubahan zaman yang semakin berkembang.
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