
PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI

TENTANG KONSEP KAFA<’AH DALAM PERKAWINAN

MENURUT JEMAAT AHMADIYAH

SKRIPSI

Oleh:

IKHWANUL FUAD AHSAN

NIM 210114059

Pembimbing:

Drs. H. A. RODLI MAKMUN, M.Ag.

NIP. 196111151989031001

JURUSAN AHWAL SYAKHSHIYYAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2018



ABSTRAK

Ikhwanul Fuad Ahsan. 2018. Perspektif Mazhab Hanafi Tentang Konsep
Kafa>’ah dalam Perkawinan Menurut Jemaat Ahmadiyah. Skripsi. Jurusan Ahwal
Syakhshiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
Pembimbing Drs. H. A. RODLI MAKMUN, M.Ag.

Kata Kunci: Kafa>’ah dalam Perkawinan, Mazhab Hanafi, Jemaat Ahmadiyah

Dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang harmonis, Islam
menetapkan kafa>’ah dalam perkawinan. Hal ini bukan untuk membatasi
kebebasan dalam memilih pasangan hidup, melainkan sebuah pilihan bagi kaum
muda yang siap untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, Jemaat
Ahmadiyah menyatakan bahwa kafa>’ah dalam perkawinan hanya jika
dilangsungkan antara sesama anggota jemaat dan melarang dengan tegas
pernikahan antara perempuan Ahmadi dengan laki-laki non-Ahmadi. Ketentuan
itu bertujuan untuk menjaga kehidupan anggota jemaat ini dan menghindari
pengaruh buruk dari luar. Hal ini berlawanan dengan Mazhab Hanafi yang
membolehkan penganutnya melangsungkan perkawinan di luar kelompoknya di
samping menetapkannya sebagai syarat la>zimah dalam perkawinan.

Dari latar belakang di atas penulis merumuskan 3 masalah yang meliputi
perspektif Mazhab Hanafi tentang kriteria kafa>’ah, status hukum kafa>’ah, dan
perkawinan yang tidak se-kufu menurut Jemaat Ahmadiyah. Adapun jenis
penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian kepustakaan (library
research). Sedangkan untuk sumber data primer menggunakan literatur Jemaat
Ahmadiyah. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif
analitis dan analisis doktriner.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif Mazhab
Hanafi tentang macam kriteria kafa>’ah dalam perkawinan menurut Jemaat
Ahmadiyah berupa keturunan, harta, dan agama merupakan pendapat yang sesuai.
Adapun mengenai kriteria rupa merupakan hal yang tidak dipertimbangkan sebab
tidak menimbulkan aib. Selanjutnya dalam penetapan kriteria agama sebagai
prioritas utama merupakan hal yang semestinya, namun dalam mengartikan
agama dengan keikutsertaan dalam jemaat merupakan hal yang tidak sesuai, di
mana agama seharusnya diartikan dengan kesalehan dan ketakwaan. Dan dalam
perspektif Mazhab Hanafi tentang status hukum kafa>’ah yang bukan bagian dari
rukun maupun syarat sahnya perkawinan menurut Jemaat Ahmadiyah adalah
pendapat yang sesuai. Adapun penetapan status hukumnya sebagai syarat
keagamaan atau kerohanian dan hak bagi mempelai perempuan, walinya, dan
mempelai laki-laki adalah tidak sesuai, seharusnya kafa>’ah sebagai syarat
la>zimah dalam perkawinan yang merupakan hak mempelai perempuan dan
walinya saja. Serta dalam perspektif Mazhab Hanafi tentang perkawinan yang
tidak se-kufu sebagai perkawinan yang sah menurut Jemaat Ahmadiyah adalah
pendapat yang sesuai. Adapun pemberian sanksi organisatoris bagi pelaku
perkawinan ini adalah tidak sesuai, seharusnya diberi hak khiya>r bagi istri dan
hak faskh bagi walinya.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama yang berasal dari Tuhan. Tuhan

memanifestasikan Wujud-Nya dalam agama ini.1 Dari semua agama di dunia

ini, Islam merupakan agama yang memberikan perhatian penuh terhadap

perihal perkawinan. Perkawinan merupakan hubungan yang bermuara pada

rasa cinta antara seorang laki-laki dan perempuan yang menimbulkan rasa

damai dan nyaman bagi keduanya. Institusi perkawinan diatur dengan sangat

rapi dalam agama Islam.2 Hal ini menunjukkan kesempurnaan agama Islam

dalam mengatur setiap kehidupan para penganutnya.

Perkawinan merupakan sunnat Alla>h di dalam penciptaan dan

pegaturan alam ini. Tidak terbatas pada perkawinan manusia saja, melainkan

juga terdapat perkawinan di dalam kehidupan binatang dan

tumbuh-tumbuhan.3 Perkawinan bagi manusia merupakan suatu akad yang

sakral antara dua insan yang berbeda untuk membangun suatu bangunan

rumah tangga.

Pernikahan merupakan upaya untuk menjaga keberlangsungan hidup

1 Munawar Ahmad Sa’eed, Inti Ajaran Islam, Vol. 1, terj. A. Q. Khalid (t.tp: Neratja Press,
2014), 6.

2 Mirza Tahir Ahmad, Islam’s Response to Contemporary Issues, Cet. 4 (United Kingdom:
Islam International Publications Ltd., 2007) 97.

3 Al-Sayyid Sa>biq, Fiqh al-Sunnah, Jilid 2 (Beirut: Da>r al-Fikr, 1983), 5.
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manusia di dunia ini. Pernikahan berfungsi sebagai ikatan bagi kedua insan

yang berbeda ini dalam menjalankan kehidupan berkeluarga dengan saling

tolong menolong.4 Tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk sebuah

bangunan keluarga yang saki>nah, mawaddah, dan rah}mah sebagaimana yang

tertuang dalam al-Qur’an Surah al-Ru>m ayat 21 yang berbunyi:

5

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan
pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa
kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.6

Tujuan pernikahan ini akan tercipta bila kedua insan memiliki

hubungan yang harmonis. Keharmonisan rumah tangga merupakan idaman

setiap pasangan dalam perkawinan. Harapan setiap insan dalam perkawinan

adalah memiliki pasangan yang cakap dalam penampilan, ekonomi, dan

tempat tinggal.7

Islam memberlakukan konsep kafa>’ah atau disebut juga dengan

kesetaraan pasangan guna mewujudkan keharmonisan dalam keluarga.

Kesetaraan ini dilihat dari aspek agama, strata ekonomi, garis keturunan,

4 Kamil Muh}ammad ‘Uwaidah, Fiqih Wanita, terj. M. Abdul Ghoffar E.M., Cet. 31
(Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), 400.

5 Al-Qur’an, 30: 21.
6 Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, Al-Qura`>n al-Kari>m dan Terjemah Bahasa

Indonesia (Kudus: Menara Kudus, 2006), 406.
7 Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Bandung:

Pustaka Setia, 2011), 80.
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kondisi fisik, dan hal lain yang dapat dianggap sebagai cacat atau cela dalam

perkawinan. Ini merupakan upaya untuk menuju kepada keharmonisan rumah

tangga dan bukan merupakan bentuk diskriminasi.8

Kesetaraan pasangan akan menciptakan keserasian dan kecocokan

dalam membangun bahtera keluarga. Hal ini juga akan menghindari

terjadinya konflik keluarga yang bersumber dari ketidakcocokan satu sama

lain. Kategori kesetaraan ini mengacu pada hadis Nabi Muhammad saw.

yang diriwayatkan oleh Abu> Hurayrah r.a. yang berbunyi:

�� �� ���� �� ���n �� �� ���n ���n ��� �� ���� �� �� �o��n ���n �o��n

�䀀�n ���൭〼 ��䁌n� �쳌o�� ���� �‵n㰍 ��‵� �� �‵䗰 �o�� �� �o� �� �쀀൭ �䁌䁦䁌가
9�൭����� ��㰍൭ ����䁦 ��䁌� �䁦��� ��䁌� 䁌香䁅�䠀 ��䁅o䁦��㰍 �䀀�ȇ㰍 �䁅���㰍

Artinya:

Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada
kami Yah}ya> dari ‘Ubayd Alla>h, beliau berkata bahwa telah bercerita
kepadanya Sakafa>’ah>d bin Abi> Sakafa>’ah>d dari ayahnya dari Abu>
Hurayrah r.a. dari Nabi saw. bersabda: “Seorang wanita dinikahi
berdasarkan empat perkara: hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan
agamanya, maka pilihlah berdasarkan agamanya, niscaya kamu
beruntung.

Dari hadis tersebut, kita dapat memahami bahwa aspek agama

merupakan aspek utama dalam menentukan pasangan hidup dalam

membangun bahtera rumah tangga. Sedangkan aspek lainnya merupakan

aspek pelengkap dari aspek ini. Sehingga acuan pertama dan utama dalam

memilih calon pasangan hidup adalah aspek agama.

8 M. Subhan dkk., Tafsir Maqashidi: Kajian Tematik Maqashid al-Syari’ah (Kediri:
Lirboyo Press, 2013),164.

9 Al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, Juz 7 (t.tp: Da>r al-Fikr, 1981), 9.
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Tujuan konsep kafa>’ah sendiri merupakan bentuk keseriusan agama

Islam dalam mengatur keharmonisan rumah tangga. Hal ini merupakan

langkah riil untuk menjaga kelangsungan hidup manusia di dunia.10

Dalam hal kafa>’ah, terdapat perbedaan pendapat di kalangan Ulama.

Baik antara masing-masing mazhab maupun antar Jemaat yang berbeda.

Misalnya dalam pandangan Imam Syafii, kafa>’ah merupakan salah satu

syarat diberbolehkannya ijba>r nikah.11 Sedangkan dalam pandangan Imam

Hanafi, kafa>’ah merupakan hal yang harus ada dalam pernikahan. Di mana

seorang gadis perawan diperbolehkan menikah tanpa adanya wali dengan

syarat adanya kafa>’ah.12

Di samping perbedaan pendapat mengenai kedudukan kafa>’ah dalam

perkawinan, Jumhur Ulama sepakat bahwa kafa>’ah merupakan hal yang

menjadi pertimbangan dalam melangsungkan perkawinan. Di mana

pertimbangan ini mengacu pada aspek agama berupa keistikamahan dan

akhlak, bukan pada nasab, rupa, maupun kekayaan semata. Sehingga seorang

laki-laki saleh yang bukan merupakan keturunan darah biru ataupun

bangsawan, boleh menikahi seorang gadis yang berdarah biru.13

Namun di masa sekarang, kesetaraan pasangan ini sudah tidak

dipandang sangat urgen bagi masyarakat. Kaum muda lebih memilih

10 M. Subhan, Tafsir Maqashidi, 162.
11 Abu> Shuja>‘, Matan al-Gha>yah wa al-Taqri>b: fi al-Fiqh al-Sha>fi‘i> (t.tp: Da>r Ibn H{azm,

t.th), 216.
12 Ibn Rushd, Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id, Juz 2 (Surabaya:

Al-Hida>yah, t.th), 7.
13 Al-Sayyid Sa>biq, Fiqh al-Sunnah, 127.
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pasangan berdasarkan cinta yang tumbuh di hati mereka meskipun

pasangannya tidak setara dari aspek ekonomi, harta ataupun aspek lainnya.

Namun demikian, dewasa ini terdapat suatu kelompok jemaat yang

menetapkan perkawinan sesama kelompoknya saja, yakni Jemaat Ahmadiyah

atau yang dikenal dengan Qa>diya>ni>yah atau Ahmadiyah Qadian. Jemaat ini

menetapkan kafa>’ah dalam perkawinan berupa pelarangan perkawinan antara

perempuan Ahmadi dengan laki-laki non-Ahmadi. Ia harus melakukan

perjodohan dan perkawinan dengan laki-laki Ahmadi saja.14

Ketentuan ini diberlakukan pendiri jemaat ini, Mirza> Ghula>m Ah}mad,

ketika kuantitas jemaatnya mencapai ribuan orang. Hal ini bertujuan

melindungi jemaat ini dari pengaruh luar. Selain itu akan membentuk suatu

lembaga pengelolaan perkawinan guna mempertemukan muda mudi Ahmadi

untuk mengikat tali perkawinan agar tercipta keserasian hidup di antara

mereka. Sebab mereka banyak menerima perlakuan yang tidak bersahabat,

bahkan permusuhan dari kalangan Islam lainnya. Sehingga menurutnya,

tidak mungkin lagi melangsungkan perkawinan dengan orang-orang

non-Ahmadi.15

Ada suatu kasus anggota Jemaat Ahmadiyah yang menikahkan anak

gadisnya dengan laki-laki non-Ahmadi. Hal ini membuat Mirza> Ghula>m

14 Mirza Masroor Ahmad, “Pentingnya Memperhatikan Masalah Pernikahan antara
Ahmadi,” dalam Khutbah Jumat 13 Dzulqaidah 1425 H di Mesjid Baitus-Salam, Paris, Perancis,
8.

15 Majelis Amilah Jamaat Ahmadiyah Indonesia, Buku Pedoman Rishta Nata (t.tp: t.p.,
2004), 24.



6

Ah}mad marah terhadap orang tersebut. Ia menyatakan bahwa seorang gadis

Ahmadi hendaklah tidak dinikahkan dengan seorang laki-laki non-Ahmadi.

Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan ini adalah pengeluaran dari anggota

Jemaat Ahmadiyah dan akan dimaafkan ketika telah sungguh-sungguh

bertaubat. Di mana orang yang melanggar tersebut baru diterima setelah 6

tahun dikeluarkan dari jemaat.16

Padahal Allah tidak memandang manusia dari segi kelompok,

golongan, suku, maupun ras. Sebagaimana pendapat Mazhab Hanafi yang

tidak membatasi penganutnya dalam melangsungkan pernikahan meskipun

mazhab ini menetapkan kafa>’ah sebagai syarat la>zimah dalam perkawinan.

Hal ini dikarenakan perbedaan-perbedaan tersebut merupakan keniscayaan

dalam kehidupan di dunia ini. Bukan sebagai suatu hal yang menghalangi

satu sama lain untuk saling berinteraksi.

Selain itu, perkawinan merupakan cikal bakal terbentuknya hubungan

sosial di masyarakat. Pernikahan tidak hanya untuk mengatur kehidupan

rumah tangga dan meneruskan keturunan semata. Melainkan juga untuk

membangun masyarakat dengan membentuk interelasi antar kaum, kelompok,

maupun golongan.17

Sebagaimana dikemukakan di atas, konsep kafa>’ah dalam pandangan

Jemaat Ahmadiyah hanya membolehkan pernikahan dengan sesama

16 Ibid., 32-33.
17 Beni, Hukum Perdata Islam, 32.
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kelompok saja. Dan terdapat sanksi yang nyata terhadap pelanggaran

ketentuan tersebut. Hal ini berbeda dengan konsep kafa>’ah yang diusung

oleh Mazhab Hanafi yang memberikan pilihan terhadap penganutnya untuk

melangsungkan pernikahan dengan sesama kelompoknya ataupun yang di

luar kelompoknya dengan mempertimbangkan kriteria kafa>’ah yang telah

ditetapkan guna menjamin keharmonisan rumah tangga.

Berangkat dari persoalan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan

meneliti tentang ketentuan kafa>’ah dalam perkawinan menurut Jemaat

Ahmadiyah guna mengetahui dan memahami persoalan ini serta memberikan

wawasan yang mendalam tentang jemaat ini untuk menumbuhkan rasa

toleransi antar golongan. Adapun penelitian ini akan penulis usung dengan

menggunakan perspektif Mazhab Hanafi yang termuat dalam sebuah skripsi

berjudul “Perspektif Mazhab Hanafi Tentang Konsep Kafa>’ah dalam

Perkawinan Menurut Jemaat Ahmadiyah.”

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang tersebut, peneliti hendak mengkaji dan

meneliti ketentuan kafa>’ah dalam perkawinan Jemaat Ahmadiyah dengan

menggunakan perspektif Mazhab Hanafi. Penggalian ini diajukan dengan

beberapa pokok permasalahan yang meliputi;

1. Bagaimana perspektif Mazhab Hanafi tentang kriteria kafa>’ah dalam

perkawinan menurut Jemaat Ahmadiyah?
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2. Bagaimana perspektif Mazhab Hanafi tentang status hukum kafa>’ah

dalam perkawinan menurut Jemaat Ahmadiyah?

3. Bagaimana perspektif Mazhab Hanafi tentang perkawinan yang tidak

se-kufu menurut Jemaat Ahmadiyah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang hendak peneliti bahas di atas,

maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menerangkan dan menjelaskan mengenai perspektif Mazhab

Hanafi tentang kriteria kafa>’ah dalam perkawinan menurut Jemaat

Ahmadiyah.

2. Untuk menerangkan dan menjelaskan perspektif Mazhab Hanafi tentang

status hukum kafa>’ah dalam perkawinan menurut Jemaat Ahmadiyah.

3. Untuk menerangkan dan menjelaskan perspektif Mazhab Hanafi tentang

perkawinan yang tidak se-kufu menurut Jemaat Ahmadiyah.

D. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, penelitian ini memiliki

manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis berupa kontribusi pemikiran dalam hukum perkawinan

Islam, khususnya mengenai perspektif Mazhab Hanafi tentang kafa>’ah

dalam ketentuan perkawinan menurut Jemaat Ahmadiyah. Dan

memberikan kontribusi pemikiran mengenai perspektif Mazhab Hanafi
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tentang kriteria kafa>’ah, status hukum kafa>’ah, dan perkawinan yang

tidak se-kufu menurut Jemaat Ahmadiyah.

2. Sedangkan manfaat praktisnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat

dijadikan bahan bacaan dan referensi, serta sebagai acuan bagi

peneliti-peneliti berikutnya terutama mengenai kafa>’ah dalam ketentuan

perkawinan menurut Jemaat Ahmadiyah dan juga guna lebih mengenal

kelompok ini untuk menumbuhkan toleransi antar golongan. Selain itu

juga guna melakukan pembaruan hukum tentang kafa>’ah dalam

ketentuan perkawinan.

E. Telaah Pustaka

Beberapa karya ilmiah terdahulu yang relevan sebagai kajian pustaka

dalam permasalahan yang penulis bahas di antaranya:

1. Tesis karya Tsaniyatul Azizah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun

2016 dengan judul “Perkawinan Ahmadiyyah (Studi Sejarah Hukum

Rishtanata: Lembaga Perjodohan Internal Jemaat Ahmadiyyah Indonesia

di Yogyakarta)”. Penelitian ini membahas mengenai perkawinan

ahmadiyyah yang ditinjau dari sejarah hukum rishtanata. Hasil

penelitian ini menyatakan bahwa Rishtanata mengalami perkembangan

di Indonesia dari tahun ke tahun. Perkembangan ini yang dipengaruhi

oleh faktor sosial, politik dan ekonomi. Prospek Rishtanata dijalankan
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dengan baik oleh para pengurus Jemaat Ahmadiyah di Yogyakarta.18

2. Skripsi karya Rif’atul Maulani, UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2015

dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Perkawinan

Jemaat Ahmadiyyah di Bubutan Surabaya”. Penelitian ini membahas

mengenai pelaksanaan perkawinan Jemaat Ahmadiyyah di Bubutan

Surabaya dengan menggunakan tinjauan hukum Islam. Hasil penelitian

ini menyatakan bahwa Jemaat Ahmadiyah memiliki norma yang

mengatur bahwa perempuan Ahmadi dilarang menikah dengan Laki-laki

non-Ahmadi, terdapat Biro Rishtanata, walimah diadakan dengan

sederhana, dan mahar sekurang-kurangnya sebesar enam kali gaji. Dan

Ahmadiyah memiliki tata cara yang berbeda dalam pelaksanaan

perkawinan dengan organisasi Islam lainnya.19

3. Skripsi karya Abdul Jabar Asysyafiiyah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

tahun 2013 dengan judul “Delik Penodaan Agama oleh Ahmadiyyah

dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Penelitian ini

membahas mengenai tindak pidana penodaan agama yang dilakukan

oleh Ahmadiyyah dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Mirza> Ghula>m Ah}mad telah

melakukan tindak pidana penodaan agama dengan menyatakan dirinya

18 Tsaniyatul Azizah, “Perkawinan Ahmadiyyah (Studi Sejarah Hukum Rishtanata:
Lembaga Perjodohan Internal Jemaat Ahmadiyyah Indonesia di Yogyakarta),” Tesis (Yogyakarta:
UIN Sunan Kalijaga, 2016), 114-117.

19 Rif’atul Maulani, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Perkawinan Jemaat
Ahmadiyyah di Bubutan Surabaya,” Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015), 64.
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sebagai utusan Allah SAW. untuk menjadi Nabi setelah Nabi

Muhammad saw.20

4. Skripsi karya Winni Feriana, Universitas Lampung tahun 2012 dengan

judul “Analisis Kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Ditinjau dari

Hukum Pidana”. Penelitian ini membahas mengenai kasus JAI yang

dianalisis dengan Hukum Pidana. Hasil dari penelitian ini menyatakan

bahwa ajaran Ahmadiyah bertentangan dengan ajaran agama Islam

sehingga telah memenuhi unsur dalam delik penodaan agama.21

5. Skripsi karya Zulhamdani, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2002

dengan judul “Konsep Kafa’ah dalam Perkawinan Ahmadiyah Qodian

dan Lahore Perspektif Ulama Syafikafa>’ahyyah”. Penelitian ini

membahas mengenai konsep kafa>’ah dalam perkawinan Ahmadiyyah

Qodian dan Lahore dalam perspektif Ulama Syafikafa>’ahyyah. Hasil

penelitian ini menyatakan bahwa ukuran kafa>’ah menurut Ahmadiyah

Qadian adalah kesamaan agama atau kerohanian yang diinterpretasikan

dengan satu golongan atau jemaat. Sedang ukuran kafa>’ah menurut

Ahmadiyah Lahore adalah kesetaraan dalam aspek agama yang

diinterpretasikan dengan takwa. Dan menurut Ulama Sha>fikafa>’ah>yah

konsep kafa>’ah tidak terbatas pada suatu golongan tertentu.22

20 Abdul Jabar Asysyafiiyah, “Delik Penodaan Agama oleh Ahmadiyyah dalam Perspektif
Hukum Islam dan Hukum Positif,” Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013), 113-114.

21 Winni Feriana, “Analisis Kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Ditinjau dari
Hukum Pidana,” Skripsi (Lampung: Universitas Lampung, 2012), 53.

22 Zulhamdani, “Konsep Kafa’ah dalam Perkawinan Ahmadiyah Qodian dan Lahore
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Penelitian-penelitian di atas memiliki pokok pembahasan yang

berbeda dengan pokok pembahasan yang akan penulis teliti. Dari penelitian

tersebut tidak ada yang membahas mengenai perspektif Mazhab Hanafi

tentang kriteria kafa>’ah, status hukum kafa>’ah, dan pernikahan yang tidak

se-kufu dalam ketentuan perkawinan menurut Jemaat Ahmadiyyah. Sehingga

permasalahan ini sangat perlu dan layak untuk dikaji dan diteliti.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library

research), yakni penelitian yang berusaha untuk memperoleh data

dengan menggunakan sumber kepustakaan. Data yang menjadi pusat

studi ini dikumpulkan melalui data variabel yang bertumpu pada tulisan,

pemikiran, dan pendapat para tokoh dan pakar yang berbicara tentang

tema pokok penelitian.23 Artinya, peneliti akan meneliti buku-buku

yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang dibahas, yakni

mengenai perspektif Mazhab Hanafi tentang kriteria kafa>’ah, status

hukum kafa>’ah, dan pernikahan yang tidak se-kufu dalam ketentuan

perkawinan menurut Jemaat Ahmadiyah.

2. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan rujukan oleh peneliti dalam skripsi ini

Perspektif Ulama Syafikafa>’ahyyah,” Skripsi (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002), 100-103.
23 Mestika Zed., Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,

2004), 1-2.
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merupakan data-data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang bisa

dikategorikan menjadi dua sumber data, yaitu:

a. Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab dan literatur

dari Jemaat Ahmadiyah yang meliputi kitab Fiqh Ah}madiyah Vol. 2

karangan Mirza> Abd al-H{aq dan literatur yang dikarang oleh Mirza>

Ghula>m Ah}mad dan penerusnya, serta literatur lain yang diterbitkan

atau disusun oleh kalangan Jemaat Ahmadiyah.

b. Sumber Data Sekunder, yakni data yang diperoleh melaui pihak lain

atau tidak diperoleh secara langsung dari subyek penelitiannya.24

Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah data-data pendukung

yang bukan merupakan literatur yang disusun oleh kalangan Jemaat

Ahmadiyah. Data-data pendukung ini penulis peroleh dari

penelitian-penelitian sebelumnya, diskusi-diskusi dan

literatur-literatur lain yang berkaitan dengan tema penelitian. Selain

itu juga literatur Mazhab Hanafi meliputi kitab al-Mabsu>t} Juz 5

karangan Shams al-Di>n al-Sarkhasi>, kitab al-Bah}ru al-Ra>iq Sharh}

Kanz al-Daqa>iq Juz 3 karangan Ibn Nujaym, dan kitab Bada>i’

al-S}ana>i’ fi> Tarti>b al-Shara>i’ Juz 3 karangan Imam ‘Ala>u al-Di>n

serta literatur lain yang disusun oleh Ulama Mazhab Hanafi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Mengacu pada penelitian pustaka, maka teknik pengumpulan data

24 Ibid.
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yang digunakan adalah dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan cara

mengumpulkan data literer yang bersesuaian dengan obyek pembahasan

yang dimaksud baik dari buku maupun sumber dokumen lainnya.25 Di

mana peneliti menggali data dari sumber primer dan sekunder yang

kemudian dikumpulkan data-data yang bersesuaian dengan

permasalahan mengenai kriteria kafa>’ah, status hukum kafa>’ah, dan

pernikahan yang tidak se-kufu dalam ketentuan perkawinan menurut

Jemaat Ahmadiyyah.

4. Analisis Data

Adapun metode yang dipakai dalam menganalisis data dalam

penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis

dan analisis doktriner. Analisis data ini dimulai dengan cara

mendeskripsikan tentang kriteria kafa>’ah, status hukum kafa>’ah, dan

pernikahan yang tidak se-kufu dalam ketentuan perkawinan menurut

Jemaat Ahmadiyyah. Deskripsi data ini akan menguak berbagai

permasalahan yang ada dan menjabarkan permasalahan tersebut dengan

jelas dan komprehensif. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis data

tersebut dengan perspektif Mazhab Hanafi. Sehingga dapat ditarik

kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalah di atas.

25 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka
Cipta, 1996), 234.
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G. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi terarah, teratur, dan mudah dipahami, maka penulis

membagi pembahasan skripsi ini menjadi lima bab di mana setiap bab terdiri

dari beberapa sub bab dengan susunan sebagai berikut:

Bab I, yaitu Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah

yang menjelaskan mengenai pokok permasalahan yang menimbulkan

dorongan peneliti untuk menganalisis permasalahan ini. Kemudian disusul

dengan rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Kemudian telaah pustaka dan juga metode penelitian yang memuat jenis

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Dan

terakhir mengenai sistematika pembahasan.

Bab II membahas mengenai kafa>’ah dalam perkawinan menurut

Mazhab Hanafi. Bab ini terdiri dari empat sub bab, yakni sejarah singkat

Mazhab Hanafi, kriteria kafa>’ah dalam perkawinan menurut Mazhab Hanafi,

status hukum kafa>’ah dalam perkawinan menurut Mazhab Hanafi, dan

perkawinan yang tidak se-kufu menurut Mazhab Hanafi.

Kemudian Bab III membahas mengenai kafa>’ah dalam perkawinan

menurut Jemaat Ahmadiyah. Bab ini terdiri dari empat sub bab yang

meliputi sejarah singkat Jemaat Ahmadiyah, kriteria kafa>’ah menurut Jemaat

Ahmadiyah, status hukum kafa>’ah menurut Jemaat Ahmadiyah, dan

perkawinan yang tidak se-kufu menurut Jemaat Ahmadiyah.
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Selanjutnya Bab IV membahas mengenai analisis penulis dari hasil

pembahasan pokok permasalahan. Pertama, perspektif Mazhab Hanafi

tentang kriteria kafa>’ah dalam perkawinan menurut Jemaat Ahmadiyah.

Kedua, perspektif Mazhab Hanafi tentang status hukum kafa>’ah dalam

perkawinan menurut Jemaat Ahmadiyah. Ketiga, perspektif Mazhab Hanafi

tentang perkawinan yang tidak se-kufu menurut Jemaat Ahmadiyah.

Dan yang terakhir Bab V, yaitu Penutup. Bab ini menjelaskan

kesimpulan penelitian yang berisi jawaban dari rumusan masalah secara

ringkas, padat, dan jelas.



17

BAB II

KAFA<’AH DALAM PERKAWINAN MENURUT MAZHAB HANAFI

A. Sejarah Singkat Mazhab Hanafi

Dalam membahas sejarah singkat Mazhab Hanafi penulis

membaginya ke dalam lima pembahasan. Lima pembahasan ini meliputi

pendiri Mazhab Hanafi, tokoh-tokoh Mazhab Hanafi, karya-karya Mazhab

Hanafi, dan perkembangan Mazhab Hanafi, serta metode berfikir Mazhab

Hanafi. Kelima pembahasan ini penulis jabarkan sebagai berikut.

1. Pendiri Mazhab Hanafi

Pendiri Mazhab Hanafi adalah Imam Abu> H{ani>fah. Beliau

bernama al-Nu‘ma>n bin Tha>bit bin al-Marzuba>n yang merupakan

keturunan bangsa Persia dari sebuah keluarga yang mulia. Kakeknya

berasal dari Ka>bul, Afganistan, dan telah memeluk Islam ketika masa

kekhalifahan ‘Umar r.a., kemudian tinggal menetap di Ku>fah. Sehingga

beliau lahir di Ku>fah pada tahun 80 H di masa kekhalifahan ‘Abd

al-Ma>lik bin Marwa>n.26 Beliau diberi nama al-Nu‘ma>n untuk mengenang

nama Raja Persia yang terkenal pada masa silam.27

Abu> H{ani>fah terlahir dari garis keturunan orang-orang yang

26 Wahbi> Sulayma>n Gha>waji>, Abu> H{ani>fah: Ima>m al-A‘immah al-Fuqaha>, Cet. 5
(Damaskus: Da>r al-Qalam, 1993) 47.

27 Abdurrahman Asy-Syarqawi, Riwayat Sembilan Imam Fiqh, terj. H.M.H. Al-H{amid
al-H{usaini (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), 236.
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merdeka dan bukan keturunan dari budak.28 Beliau tumbuh di Ku>fah

dalam keluarga yang taat beribadah. Keluarganya juga terpandang dan

berharta, di mana bapaknya bekerja sebagai penjual pakaian. Semasa kecil,

beliau disibukkan dengan berjualan di toko ayahnya.29

Abu> H{ani>fah sudah hafal al-Qur’an di saat masih kecil, namun

belum pernah menghadiri pengajian para Ulama.30 Kemudian saat beliau

menginjak remaja, al-Sha’bi> (ahli fikih dan hadis) memperkenalkannya

tentang ilmu. Sehingga beliau meninggalkan dunia perdagangan dan

mendalami berbagai bidang keilmuan. Abu> H{ani>fah mengikuti berbagai

pengajian dan majlis ilmu yang diadakan oleh para ulama di masanya.

Beliau adalah orang yang cerdas dan memiliki pikiran yang cemerlang.31

Selain itu beliau juga memiliki paras yang tampan, ucapan yang fasih,

pribadi yang santun dan terhormat, argumentasi yang kuat, berwibawa,

pendiam, dan selalu berfikir cerdas dan memiliki kata-kata yang indah

bagaikan mutiara. Sehingga beliau layak diberi gelar al-Ima>m al-A‘z}am

dan dikenal dengan sebutan Ima>m Ahl al-Ra’y (Imam Ahli Logika).32

28 Must}afa> al-Shuk’ah, Al-A‘immah al-Arba‘ah: al-Ima>m al-A‘z}am Abu> H{ani>fah, Jilid 1,
Cet. 3 (Kairo: Da>r al-Kita>b al-Mis}ri>, 1991), 8.

29 Gha>waji>, Abu> H{ani>fah, 48-49.
30 Ibid., 49.
31 Al-Shuk’ah, Al-A‘immah al-Arba‘ah, 10.
32 Muhammad Sa‘Id Mursi, Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah, terj. Khoirul

Amru Harahap dan Achmad Faozan, ed. Muhammad Ihsan (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007),
337.
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2. Tokoh-tokoh Mazhab Hanafi

Abu> H{ani>fah memiliki murid yang sangat banyak.

Murid-muridnya dikelompokkan menjadi dua macam, yakni pertama para

murid yang belajar kepadanya selama waktu tertentu dan kemudian

kembali ke negaranya setelah mengambil pelajaran dan metode beliau,

dan kedua adalah para murid yang selalu hadir dalam pengajian dan

mengikuti Abu> H{ani>fah. Murid-murid yang selalu bersama beliau ini

berjumlah 36 pemuda. 28 murid di antaranya ahli menyelesaikan

permasalahan dalam bidang qad}a>’, 6 murid ahli menyelesaikan

permasalahan dalam bidang fatwa>, dan 2 orang (Abu> Yu>suf dan Zufar)

ahli menyelesaikan kedua persoalan itu dan sebagai penasihat dari kedua

keahlian murid-murid Abu> H{ani>fah ini.33

Al-Mazani> bertanya kepada salah satu ahli fikih di Irak tentang

tokoh-tokoh Mazhab Hanafi di Irak. Ahli fikih itu mennyatakan bahwa

Abu> H{ani>fah merupakan tuannya para ahli fikih di Irak, Abu> Yu>suf

merupakan ulama yang ahli dalam bidang hadis, Muh}ammad bin al-H{asan

merupakan orang yang ahli ilmu furu>’, dan Zufar merupakan salah

seorang ahli dalam bidang logika (analogi, qiya>s).”34

33 Gha>waji>, Abu> H{ani>fah, 68.
34 Al-Shuk’ah, Al-A‘immah al-A~rba‘ah, 204.
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3. Karya-karya Mazhab Hanafi

Selain aktif mengajar Abu> H{ani>fah juga menulis buku walaupun di

masanya tidak terbiasa untuk mengumpulkan dan mengkodifikasi dalam

sebuah buku. Di antara karya-karya tulis beliau meliputi: sebuah karya

dalam ilmu kalam, al-Fiqh al-Akbar, al-Fiqh al-Awsat}, Kita>b al-‘A<lim wa

al-Muta‘Allim, buku dalam bentuk surat yang dikirimkan kepada Muqa>til

bin Sulayma>n (seorang ahli tafsir), buku dalam bentuk surat yang

dikirimkan kepada ‘Uthma>n al-Batti> (seorang ahli fikih di Bas}rah), dan

buku Kita>b al-Was}i>yah yang merupakan kumpulan nasehat-nasehat untuk

para pengikutnya.35 Selain karya tersebut, beliau juga mendiktekan Kita>b

al-Athar yang dinisbatkan kepada Mu}hammad bin al-H{asan.36

Sedangkan murid-muridnya cukup aktif dalam menyusun karya

Mazhab ini. Salah satunya adalah Abu> Yu>suf yang memiliki karya di

antaranya: Kita>b al-S{ala>h, Kitab al-Zaka>h, Kitab al-S{iya>m, Kitab

al-Fara>‘Id}, Kitab al-Buyu>‘, Kitab al-H{udu>d dan kitab-kitab lainnya. Dan

Muh}ammad bin al-H{asan juga memiliki beberapa karya-karya penting di

antaranya: al-Mabsu>t}, al-Ziya>da>t, al-Ja>mi‘ al-S{aghi>r, al-Sayr al-S{aghi>r,

dan al-Ja>mi‘ al-Kabi>r.37

35 Gha>waji>, Abu> H{ani>fah, 289-290.
36 Tariq Suwaidan, Silsilah al-A‘immah al-Mushawwarah (4): al-Ima>m Abu> H{ani>fah

al-Nu‘ma>n, terj. M. Taufik Damas dan M. Zaenal Arifin, ed. Juman Rofarif (Jakarta: Zaman,
2011), 319.

37 Tariq Suwaidan, Silsilah al-A‘immah, 308-315.
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4. Perkembangan Mazhab Hanafi

Mazhab ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Di mana

Mazhab ini telah menyebar dari Ku>fah ke seluruh wilayah Irak dan Persia.

Kemudian dari Irak menyebar ke berbagai negara, yang meliputi

Afghanistan, Pakistan, India, China, Jepang, Turkistan, Syam, Mesir,

Maghribi, Andalus dan Eropa.38 Hal ini disebabkan 3 faktor utama yang

mempengaruhi hal tersebut, yaitu:39

a. Murid yang banyak dan juga berperan besar terhadap penyebaran dan

perkembangan mazhab ini. Mereka aktif menyebarkan dan

mengajarkan pendapat-pendapat guru mereka beserta metode qiya>s

yang digunakan.

b. Murid dari murid-murid Abu> H{ani>fah. Mereka juga menyebarkan

pendapat-pendapat mazhab ini yang diperoleh dari guru-guru mereka

yang merupakan murid-murid dari Abu> H{ani>fah.

c. Mazhab resmi negara. Mazhab ini telah tersebar ke banyak negeri

lantaran dijadikan mazhab resmi dinasti ‘Abba>shi>yah selama lebih dari

500 tahun. Mazhab ini dominan di setiap pelosok negeri-negeri Islam.

5. Metode Berfikir Mazhab Hanafi

Metode berfikir mazhab ini tentu tidak terlepas dari metode

38 Gha>waji>, Abu> H{ani>fah, 343.
39 Tariq Suwaidan, Silsilah al-A‘immah, 322-323.
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berfikir Abu> H{ani>fah. Beliau dalam menggali ketentuan-ketentuan hukum

fikih berpegang pada Al-Qur’an dan sunnah. Selain itu beliau juga

menggunakan metode qiya>s sebagaimana para mujtahid lainnya.40 Dalam

berijtihad beliau tidak hanya berhenti pada literatur teks semata, akan

tetapi beliau menggali makna yang ada di balik teks itu guna menemukan

‘illah dan tujuan yang sebenarnya dalam suatu ketentuan.41

Wahbi> Sulayma>n Gha>waji> menyimpulkan bahwa dalam

menetapkan sebuah ketentuan hukum, Abu> H{ani>fah berpedoman pada

beberapa sumber hukum. Sumber-sumber hukum ini meliputi: al-Qur’an,

sunnah, pendapat kalangan sahabat, ijma>‘, qiya>s, istih}sa>n, dan ‘urf. Di

mana apabila beliau menemukan dalil dari al-Qur’an maka beliau

menggunakannya dalam menetapkan aturan hukum. Apabila tidak

ditemukan maka beliau mencari dari sunnah Rasulullah saw. dan

begitupun selanjutnya.42

B. Kriteria Kafa>’ah dalam Perkawinan Menurut Mazhab Hanafi

Dalam penelusuran penulis, terdapat enam kriteria kafa>’ah menurut

pandangan Mazhab Hanafi. Enam kriteria itu meliputi keturunan, Islam,

kemerdekaan, harta, keagamaan, dan pekerjaan.43 Keenam kriteria ini

40 Abdurrahman Asy-Syarqawi, Riwayat Sembilan Imam Fiqh, terj. H.M.H. Al-H{amid
al-H{usaini (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), 236.

41 Tariq Suwaidan, Silsilah al-A‘immah, 138.
42 Gha>waji>, Abu> H{ani>fah, 132.
43 ‘Abd al-Rah}ma>n al-Jazi>ri>, Al-Fiqh ‘Ala Madha>hib al-Arba’ah, Juz 4 (Beirut: Da>r
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menjadi pertimbangan dalam menentukan kesetaraan antara calon

mempelai.

1. Keturunan

Maksud dari kriteria ini adalah kesetaraan dalam keturunan yang

tinggi derajatnya,44 sedangkan keturuan yang memiliki derajat yang

rendah tidak dipertimbangkan dalam hal ini.45 Ibn Nujaym

menyimpulkan bahwa kesetaraan dari segi keturunan ini dikhususkan bagi

bangsa Arab, bukan untuk non-Arab.46

Dipertimbangkannya kriteria ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.

dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bayhaqi> yang berbunyi sebagai

berikut:

����� �‹ ��� ��� ���ׁؐ� �‹ ��� ��浔ׁ䕂 �‹䘔 ��� �‹浔�䕂 �䕂 �浔䘔 �‹ ��� �㌳䁟�䘔

�䘔 �‹ �䕂 �浔䘔 �䘔 ��浔㰍 �‹䕂 �䘔 ��㌳䕂��� �ׁ‹ ��� ��浔�䕂 �‹ ��浔㰍 �㌳ �‹�㰍�䕂

�浔�䘔 �䕂 ��䘨 �䕂 ���㰍 ��䘨 ���䘨 ��䁏�䘔 �䕂 �㌳㰍 浔�䘔 �‹ �䕂 �浔䘔 �䘔 �‹浔�

��‹浔䘔 �䁏䁖ׁ‹ �䕂��䕂� �㰍浔‹ �㰍㰍� ��浔浔ؐ‹ ��浔浔䘨 �ׁ浔 ��‹浔䘔 �䁏䁖ׁ‹ �浔ׁ䕂� �����
47�ؐ䁏浔浔䕂 �䕂�㰍 ���浔൭ �䘔 �㤰�൭ �� �㰍浔‹ �㰍㰍� ��浔浔ؐ‹ ��浔浔䘨 �ׁ浔

Artinya:

Telah mengabarkan kepada kami Muh}ammad bin ‘Abd Alla>h

al-Kutub al-‘Ilmi>yah, t.t.), 53.
44 Shams al-Di>n al-Sarkhasi>, Al-Mabsu>t}, Juz 5 (Beirut: Da>r al-Ma’rifah, t.t.), 22
45 Al-Jazi>ri>, Al-Fiqh, 53.
46 Zayn al-Di>n bin Ibra>hi>m bin Muh}ammad Ibn Nujaym al-Mis}ri> al-H{anafi>, Al-Bah}r

al-Ra>‘Iq Sharh} Kanz al-Daqa>‘Iq: Fi Furu>’ al-H}anafi>, Juz 3 (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmi>yah,
1998), 231.

47 Al-Bayhaqi>, Al-Sunan al-Kubra>, Juz 7, Cet. 3 (Beirut: Da>r Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002),
217
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al-H{a>fiz}, telah bercerita kepada kami Abu> al-‘Abba>s Muh}ammad bin
Ya‘qu>b, telah bercerita kepada kami Muh}ammad bin Isha>q al-S{agha>ni>,
telah mengabarkan kepada kami Shuja>‘ bin al-Wali>d, telah bercerita
kepada kami beberapa saudara-saudara kami, diriwayatkan dari Ibn
Jurayj dari ‘Abd Alla>h bin Abu> Mali>kah dari ‘Abd Alla>h bin ‘Umar r.a.
berkata bahwa Rasullullah saw. bersabda: “Orang-orang dari keturunan
bangsa Arab itu setara satu dengan yang lain antara satu kabilah
dengan kabilah yang lain dan antara satu dengan yang lain, sedangkan
orang-orang Mawa>li> itu setara antara satu kabilah dengan kabilah yang
lain dan antara satu dengan yang lain, kecuali bagi tukang bekam dan
tukang samak.” (H.R. Al-Bayhaqi>)

Berdasarkan hadis di atas bangsa Arab setara antara satu kabilah

dengan kabilah yang lain. Di mana kaum Quraysh merupakan kaum yang

mulia di kalangan bangsa Arab sehingga seorang dari kaum Quraysh

setara dengan satu sama lain dari kaumnya.48 Dan keturunan yang paling

mulia dari kaum Quraysh adalah keturunan bani Ha>shim.49 Hal ini guna

menjaga kemuliaan dari garis keturunan dalam sebuah perkawinan.50

Kesetaraan antara keturnan bangsa Arab dikecualikan bagi

keturunan bani Ba>hilah. Keturunan bani ini tidak setara dengan keturunan

Arab pada umumnya karena mereka terkenal dengan kehinaan mereka

dengan mengambil tulang-tulang dari bangkai dan kemudian memasaknya

dan memakannya.51 Sedangkan menurut Ibn Nujaym, seseorang dari bani

Ba>hilah ini juga setara dengan orang dari bangsa Arab lain kecuali kaum

Quraysh. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil dari nash yang tidak

48 Burha>n al-Di>n al-Marghi>na>ni>, Bida>yah al-Mubtadi (t.tp.: t.p., 1932), 69.
49 Al-Sarkhasi>, Al-Mabsu>t}, 24.
50 Al-Marghi>na>ni>, Al-Hida>yah, 51.
51 Al-Marghi>na>ni>, Al-Hida>yah, 52-53.
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memisahkan bani Ba>hilah dengan kabilah-kabilah dari bangsa Arab yang

lain dan mereka ada yang memiliki perilaku yang terhormat.52 Dalam hal

ini, Imam Abu> H{ani>fah yang bukan merupakan keturunan bangsa Arab

berpendapat bahwa beliau pun juga tidak setara dengan orang yang berasal

dari keturunan bangsa Arab.53

2. Islam

Maksud dari kriteria ini adalah kriteria kafaah yang dilihat dari

segi Islam. Hal ini dikhususkan bagi orang dari kalangan A‘ja>m

(non-Arab), karena kebanggaan mereka bukan berasal dari keturunan

melainkan dari Islam.54 Dan Islam ini menjadi salah satu pertimbangan

dikarenakan kekufuran merupakan sebuah aib di masyarakat.55

Islam menjadikan orang non-Arab terhormat dan menduduki

kedudukan sebagaimana keturunan bagi mereka. Dan diriwayatkan

bahwasanya para sahabat Rasulullah saw. yang non-Arab merasa bangga

dengan Islam, salah satunya adalah Salma>n al-Fa>risi>. Suatu ketika

orang-orang bertanya kepada Salma>n sebagaimana yang dikutip oleh Abu>

Zahrah bahwa:

浔�䘔 �� ��浔浔 ��k�t䕂 �‹䕂 �㌳䘔 ���䘔 �䕂 �㌳㰍 ��ؐ浔 �‹㌳䘔 � �‹䕂 ����� 䕂��ؐ浔

52 Ibn Nujaym, Al-Bah}r , 231.
53 Al-Sarkhasi>, Al-Mabsu>t}, 22-23.
54 ‘Ala>‘ al-Di>n Abu> Bakar bin Mas‘u>d al-Ka>sa>ni>, Bada>i‘ al-S}ana>i‘ fi> Tarti>b al-Shara>i‘,

Juz 3, Cet. 2 (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmi>yah, 2002), 580.
55 Ibn Nujaym, Al-Bah}r , 231.
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56��k�t䕂 �‹䕂 浔�䘔�� ���䘨� �‹浔浔 ��䘔 ��ׁ㰍 �䕂 �㌳㰍
Artinya:

Kemudian orang-orang bertanya kepada Salma>n: “Engkau anak
siapa?” Maka Salma>n r.a. menjawab: “Aku adalah anak dari Islam”.
Kemudian sampailah kabar tentang hal ini kepada ‘Umar bin
al-Khat}t}a>b, maka seketika beliau menangis dan kemudian berkata:
“Dan saya ‘Umar juga merupakan anak dari Islam.”

Seorang non-Arab yang memiliki keturunan dari bapak dan kakek

yang beragama Islam setara dengan orang yang berasal dari keturunan

sepuluh leluhur yang beragama Islam. Hal ini dikarenakan dalam hal

keturunan didasarkan pada bapak dan kakek.57 Sedangkan menurut Abu>

Yu>suf, hal ini cukup dilihat dari Islamnya bapak saja tanpa

mempertimbangkan Islamnya kakek.58 Sehingga seseorang yang

beragama Islam karena kemauannya sendiri akan tetapi bapaknya bukan

beragama Islam, maka ia tidak setara dengan orang yang memiliki

seorang bapak yang muslim. Sebab kemuliaan di antara kalangan mawa>li>

adalah dengan adanya agama Islam dalam garis keturunan mereka.59

Abu> H{ani>fah dan para pengikutnya sepakat bahwasanya Islam

tidak dipertimbangkan bagi keturunan bangsa Arab. Karena bangsa Arab

memiliki kemuliaan dengan keturunan yang mereka miliki. Sehingga

seorang laki-laki dari keturunan bangsa Arab yang memiliki bapak kafir

56 Abu> Zahrah, Al-Ahwa>l al-Shakhs}iyyah, Cet. 3 (t.tp.: Da>r al-Fikr, 1957), 138.
57 Al-Sarkhasi>, Al-Mabsu>t}, 24.
58 Abu> Zahrah, Al-Ahwa>l al-Shakhs}iyyah, 138.
59 Al-Marghi>na>ni>, Al-Hida>yah, 53.



27

itu tetap setara dengan seorang perempuan dari bangsa Arab yang

memiliki bapak dan leluhur yang beragama Islam.60

Imam ‘Ala>’ al-Di>n menambahkan bahwasanya kriteria kafa>’ah ini

berlaku dalam keadaan zaman di mana agama Islam telah tersebar lama

dalam masyarakat. Hal ini berbeda apabila dalam keadaan agama Islam

baru sampai beberapa waktu dan tidak menimbulkan cela serta tidak

menjadi aib keluarga. Dalam keadaan tersebut kriteria ini dikesampingkan.

Sehingga orang-orang non-Arab setara antara satu dengan yang lainnya.

Hal ini dikarenakan tidak menimbulkan aib dan cela yang menunjukkan

kekurangan dari salah satu pihak. Sehingga hal ini tidak menimbulkan

kemudaratan dalam sebuah perkawinan.61

3. Merdeka

Maksud dari kriteria ini adalah kesetaraan yang dilihat dari status

sosialnya sebagai seorang yang merdeka atau seorang budak. Kriteria ini

tidak hanya dikhususkan bagi orang-orang non-Arab saja, melainkan juga

bagi orang-orang dari bangsa Arab. Kemerdekaan calon mempelai

laki-laki adalah suatu yang patut dipertimbangkan kesetarannya dalam

sebuah perkawinan.62 Karena cela dan aib dari perbudakan itu lebih besar

60 Ibn ‘A<bidi>n, Radd al-Muh}ta>r, 211.
61 Al-Ka>sa>ni>, Bada>i‘ al-S}ana>i‘, 580.
62 Ibn ‘A<bidi>n, Radd al-Muh}ta>r, 211.



28

dari pada cela dan aib dari kerendahan keturunan.63

Kriteria ini dipertimbangkan kesetaraannya bagi kalangan

non-Arab sebagaimana dalam kriteria Islam. Kriteria ini dipertimbangkan

sebab status budak merupakan suatu cela yang memberikan dampak

buruk yang signifikan dalam keturunan.64 Selain itu, perbudakan juga

merupakan sisa-sisa dari perilaku orang-orang kafir dan mengandung

makna yang tercela dalam masyarakat. Sehingga seorang budak laki-laki

tidak setara dengan seorang perempuan merdeka. Seorang laki-laki bekas

budak tidak setara dengan seorang perempuan merdeka sejak lahir. Dan

seorang laki-laki yang memiliki bapak yang merdeka namun sebelumnya

merupakan budak, tidak setara dengan seorang perempuan yang memiliki

bapak dan kakek yang merdeka.65

Imam ‘Ala>’ al-Di>n menjelaskan bahwa seorang bekas budak yang

dimerdekaan oleh seorang dari bangsa Arab tidak setara dengan budak

yang dimerdekakan oleh bani Ha>shim. Kecuali wanita itu menikahkan

dirinya sendiri dengan seorang budak laki-laki yang dimerdekakan oleh

orang Arab itu. Dan bagi tuan yang telah memerdekakannya terdapat hak

untuk menolak apabila tidak sepakat. Hal ini dikarenakan hubungan wala>’

63 Al-Ka>sa>ni>, Bada>i‘ al-S}ana>i‘, 580.
64 Abu> Zahrah, Al-Ahwa>l al-Shakhs}iyyah, 138.
65 Al-Sarkhasi>, Al-Mabsu>t}, 24-25.
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(pemerdekaan) itu seperti hubungan karena keturunan.66

Selanjutnya dijelaskan bahwasanya kafa>’ah dalam kriteria ini juga

dipertimbangkan dari segi pemerdekaan budak dengan status sosial tuan

yang memerdekakannya. Seorang budak perempuan yang telah

dimerdekakan oleh seorang tuan yang berprofesi sebagai pedagang setara

dengan budak laki-laki yang dimerdekakan oleh seorang tuan yang

berprofesi sebagai tukang wangi-wangian, namun tidak setara bagi budak

laki-laki yang dimerdekaan oleh tukang samak.67

Abu> Yusuf berpendapat bahwa seorang bekas budak yang telah

merdeka apabila ia telah memiliki kedudukan yang mulia di masyarakat,

maka ia setara dengan orang yang merdeka.68 Hal ini sebagaimana

pernikahan antara Bila>l bin Raba>h} dengan saudara perempuan ‘Abd

al-Rahma>n bin ‘Auf.69

4. Harta

Maksud dari kriteria ini adalah kesetaraan yang dilihat dari segi

harta. Harta ini harus dalam kepemilikan mempelai laki-laki yang

digunakan untuk keperluan mahar dan nafkah bagi calon istri.70

Kepemilikan harta untuk mahar ini dimaksudkan untuk penyegeraan

66 Al-Ka>sa>ni>, Bada>i‘ al-S}ana>i‘ , 580.
67 Ibn ‘A<bidi>n, Radd al-Muh}ta>r, 212.
68 Al-Sarkhasi>, Al-Mabsu>t}, 24-25.
69 Al-Sayyid Sa>biq, Fiqh al-Sunnah, Jilid 2 (Beirut: Da>r al-Fikr, 1983), 128.
70 Al-Marghi>na>ni>, Bida>yah al-Mubtadi>, 69.
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dalam pemenuhan pembayaran mahar kepada istri. Dan apabila sanggup

untuk memenuhi maharnya, maka lebih baik dibayar secara tunai.71

Imam ‘Ala>’ al-Di>n menjelaskan bahwasanya seorang laki-laki yang

fakir tidak setara dengan seorang perempuan yang kaya. Karena

kebanggaan atas harta lebih besar dari pada kebanggaan atas hal lainnya

pada biasanya, khususnya di zaman sekarang ini. Sebab dalam pernikahan

terdapat suatu keharusan untuk membayar mahar dan juga pemenuhan

nafkah setelah terjadinya perkawinan. Tanpa kedua hal ini tidak

diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan. Di mana keduanya

tidak bisa dipenuhi hanya dengan keturunan dan merdeka saja.72

Diriwayatkan dari Abu> H{ani>fah, Abu> Yu>suf, dan Muh}ammad bin

al-H{asan bahwasanya hal yang paling utama dipertimbangkan adalah

kemampuan calon mempelai laki-laki untuk membayar mahar mithl dan

nafkah istri saja. Sehingga seorang laki-laki yang mampu memenuhi

keduanya, maka ia setara dengannya meskipun tidak memiliki jumlah

kepemilikan harta yang sama.73

Dalam hal kemampuan untuk nafkah terdapat empat pendapat di

kalangan Mazhab Hanafi. Pertama, berpendapat bahwa pemenuhan

nafkah selama satu bulan saja. Kedua, berpendapat bahwa pemenuhan

71 Al-Marghi>na>ni>, Al-Hida>yah, 54.
72 Al-Ka>sa>ni>, Bada>i‘ al-S}ana>i‘ , 580-581.
73 Ibid., 581.
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nafkah selama enam bulan. Ketiga, pemenuhan nafkah selama satu tahun.

Dan keempat pemenuhan nafkah yang mampu diupayakan dan dicukupi

oleh calon mempelai laki-laki dengan bekerja.74

Abu> Yu>suf berpendapat bahwa seorang laki-laki tetap dianggap

se-kufu jika mampu untuk memenuhi nafkah meskipun tidak mampu

memenuhi mahar. Sebab biasanya seseorang mampu untuk membayar

mahar karena harta dari bapaknya. Sedangkan dalam pemenuhan nafkah

merupakan kemampuan dari si calon suami, karena biasanya bapak tidak

turut membantu anaknya untuk pemenuhan nafkah istri.75

5. Keagamaan

Maksud dari kriteria ini adalah kesetaraan yang dilihat dari segi

keagamaan.76 Hal yang dipertimbangkan dalam kriteria ini adalah

pemahaman keagamaannya dan kesalehan pasangan.77 Sehingga orang

yang fasik tidak setara dengan perempuan yang baik atau salehah.78

Burha>n al-Di>n al-Marghi>na>ni> menjelaskan bahwa yang dimaksud

dengan keagamaan di sisni adalah ketakwaan dan kesalehan. Karena

sudah jelas bahwa agama yang dimaksud di sini adalah agama Islam.

Sehingga bukan Islamnya calon mempelai laki-laki yang dipertimbangkan

74 Al-Marghi>na>ni>, Al-Hida>yah, 54.
75 Al-Ka>sa>ni>, Bada>i‘ al-S}ana>i‘ , 581.
76 Al-Marghi>na>ni>, Bida>yah al-Mubtadi>, 69.
77 Abu> Zahrah, Al-Ahwa>l al-Shakhs}iyyah, 140.
78 Al-Marghi>na>ni>, Al-Hida>yah, 53.
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dalam kafa>’ah. Sebab Islamnya calon mempelai laki-laki merupakan

syarat melangsungkan perkawinan dengan perempuan muslimah.79 Hal

ini berdasarkan pendapat dari Abu> H{ani>fah dan Abu> Yu>suf.80

Abu> H{ani>fah dan Abu> Yu>suf berpendapat bahwa kebanggaan atas

kriteria ini merupakan hal yang paling utama. Karena seorang perempuan

akan lebih malu dan tercela dengan kefasikan suaminya dari pada malu

atas rendahnya keturunan suami81, merdeka, dan harta. Rasa malu karena

kefasikan ini merupakan bentuk yang paling hina dari semua jenis aib.82

Muh}ammad bin al-H{asan berpendapat bahwa aspek ini tidak

dipertimbangkan dalam kafa>’ah karena merupakan perkara akhirat yang

tidak seharusnya digunakan sebagai dasar penetapan hukum di dunia. Hal

ini dikecualikan untuk perilaku kefasikan yang nampak, berupa kekerasan

fisik, suka mengolok-olok, pergi ke pasar untuk mabuk-mabukan, dan

main perempuan.83 Dan demikian juga bagi orang yang membantu dalam

perilaku itu kecuali orang yang disegani oleh masyarakat. Namun jika

seorang laki-laki yang meminum minuman keras dan ia tidak mabuk,

maka menurut Abu> Yu>suf ia setara dengan perempuan yang baik.84

Ibn Nujaym menyimpulkan dari berbagai pendapat yang ada

79 Ibid., 54.
80 Ibn Nujaym, Al-Bah}r , 232.
81 Ibid.
82 Al-Ka>sa>ni>, Bada>i‘ al-S}ana>i‘ , 582.
83 Al-Marghi>na>ni>, Al-Hida>yah, 54.
84 Al-Sarkhasi>, Al-Mabsu>t}, 25.
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bahwa ketakwaan ini dipertimbangkan bagi orang berkebangsaan Arab

maupun non-Arab. Sehingga seorang laki-laki dari bangsa Arab yang fasik

tidak setara dengan seorang perempuan salehah baik dari keturunan Arab

maupun non-Arab.85

6. Pekerjaan

Maksud dari kriteri ini yaitu kesetaraan yang dilihat dari jenis

pekerjaan atau profesi. Di mana profesi calon mempelai laki-laki harus

mendekati kesetaraan profesi dari bapak mempelai perempuan.86

Kesetaraan profesi ini dilihat dari adat kebiasaan masyarakat.87

Abu> H{ani>fah berpendapat bahwa kriteria ini pada asalnya tidak

dipertimbangkan dalam kafa>’ah.88 Namun, hal ini dipertimbangkan

dalam kafa>’ah sebab hal ini dipandang dalam masyarakat.89 Selanjutnya

al-Karakhi> menjelaskan bahwa dalam pandangan Abu> H{ani>fah profesi

yang dipertimbangkan ini berdasarkan kebiasaan bangsa Arab.90

Sedangkan menurut Abu> Yu>suf, kriteria ini dilihat dari adat

kebiasaan setempat mengenai profesi yang dianggap bagus maupun yang

dianggap buruk. Sehingga seorang yang berprofesi sebagai penyamak,

penenun, tukang bekam, dan tukang sapu tidak setara dengan anak

85 Ibn Nujaym, Al-Bah}r , 233.
86 Abu> Zahrah, Al-Ahwa>l al-Shakhs}iyyah, 140.
87 Al-Jazi>ri>, Al-Fiqh, 54.
88 Al-Sarkhasi>, Al-Mabsu>t}, 25.
89 Al-Ka>sa>ni>, Bada>i‘ al-S}ana>i‘ , 582.
90 Ibn ‘A<bidi>n, Radd al-Muh}ta>r, 215.
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perempuan dari pedagang kain dan penjual parfum.91 Hal ini berdasarkan

adat kebiasaan masyarakat di negara tempat beliau tinggal (Iraq) yang

menganggap profesi sebagai hal yang dapat membuat mereka mulia.92

Menurut Al-Marghi>na>ni>, masyarakat merasa bangga dan juga

merasa malu dengan suatu profesi tertentu.93 Sehingga antara profesi

yang dianggap mulia dan profesi yang dianggap rendah itu tidak setara.

Dan bagi orang-orang yang dalam lingkup profesi yang sama dianggap

setara.94 Selain itu, suatu profesi dapat dikatakan setara apabila masih

dalam profesi yang sederajat, seperti antara pedagang kain dan penjual

parfum, tukang samak dan tukang bekam, dan profesi lain yang serupa.95

Dari keenam kriteria yang dipertimbangkan dalam kafa>’ah menurut

Mazhab Hanafi ini, penulis dapat menarik benang merah bahwa kriteria

yang paling utama dalam penentuan kafa>’ah ini adalah keagamaan.

Sedangkan kriteria lain merupakan kriteria pelengkap bagi penentuan

kesetaraan antara kedua mempelai. Hal ini guna mewujudkan tujuan

pernikahan itu sendiri, yakni membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah,

dan rah}mah. Karena dengan adanya kesetaraan ini akan meminimalisir

terjadinya konflik dalam rumah tangga.

91 Al-Sarkhasi>, Al-Mabsu>t}, 25.
92 Ibn ‘A<bidi>n, Radd al-Muh}ta>r, 215.
93 Al-Marghi>na>ni>, Al-Hida>yah, 55.
94 Ibn ‘A<bidi>n, Radd al-Muh}ta>r, 215.
95 Al-Ka>sa>ni>, Bada>i‘ al-S}ana>i‘ , 582.
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C. Status Hukum Kafa>’ah dalam Perkawinan MenurutMazhab Hanafi

Menurut pandangan Imam Abu> H{ani>fah dan Abu> Yu>suf, suatu

perkawinan itu tidak diperbolehkan tanpa adanya kafa>’ah. Kafa>’ah ini harus

terpenuhi dalam sebuah perkawinan.96 Sedangkan menurut Abu> al-H{asan

al-Karakhi> dan Abu> Bakr al-Jas}a>s menyatakan bahwa kafa>’ah pada asalnya

bukan merupakan hal yang dipertimbangkan dalam perkawinan.97

Pendapat dipertimbangkannya keberadaan kafa>’ah ini dalam

perkawinan berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh al-Bayhaqi> yang

berbunyi:

�‹ 浔‹�㰍 �䘔 㰍��� �‹ �浔�䘔� ��吠䘔 �䘔 ��浔㰍䘔 �‹ ��浔䕂 �䘔 �浔浔䘔 �‹ 浔‹浔 �䘔

䕂��‹�㰍 �� ����� �浔�䘔 �䕂 ��䘨 �䕂 ���㰍 ��䘨 ���䘨 ��䁏�䘔 �䕂 �㌳㰍 �䕂 �浔䘔

�ؐ䁏浔浔䕂 �䕂�㰍 ��吠䕂㰍 �浔‹䘔 �� 浔䁏 �� ��浔�〼䕂 �� �㰍�൭� �� ��‹浔〼䕂 �� ���䕂
98

Artinya:

Diriwayatkan dari Mubshir bin ‘Ubaid dari al-H{aja>j bin Art}a>h
dari ‘At}a>’, dan dari ‘Amr bin Di>na>r dari Ja>bir bin ‘Abd Alla>h r.a.
berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Janganlah kalian nikahkan
wanita kecuali dengan yang se-kufu, dan wanita tidak boleh menikah
kecuali dengan persetujuan para walinya, serta tidak dapat dikatakan
mahar jika kurang dari sepuluh dirham.” (H.R. Al-Bayhaqi>)

Al-Kama>l menjelaskan bahwa hadis di atas merupakan hadis d}a‘i>f

karena di dalam sanadnya terdapat 2 perawi yang menyebabkan hadis ini

96 Al-Marghi>na>ni>, Al-Hida>yah, 33.
97 Ibn ‘A<bidi>n, Radd al-Muh}ta>r, 204.
98 Al-Bayhaqi>, Al-Sunan al-Kubra>, 215.
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menjadi d}a‘i>f, yakni Mubshir bin ‘Ubayd yang diterangkan bahwa hadis

yang diriwayatkannya derajatnya d}a‘i>f dan matru>k, dan al-H{aja>j bin Art}a>h

yang terdapat pertentangan dalam hadisnya. Namun dikarenakan banyak

hadis yang diriwayatkan dari perawi lain yang menerangkan hal yang serupa,

maka hadis ini ditingkatkan derajat kehujjahannya menjadi h}asan, dengan

pertimbangan kebenaran makna yang terkandung di dalamnya.99

Selain itu al-Da>rqut}ni> meriwayatkan dalam kitab sunannya, dari

Ja>bir bin ‘Abd Alla>h r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

�䘔 ��浔㰍䘔 �‹ ��浔䕂 ���൭ �浔浔䘔 �‹ 浔‹浔 �㌳ ��浔䕂 �‹ ���ؐ䕂 �浔䘔 �쳌㰍�䕂 �‹䘔 �㌳

�浔�䘔 �䕂 ��䘨 �䕂 ���㰍 ��䘨 ���䘨 �䕂 �浔䘔 �‹ 浔‹�㰍 �䘔 㰍��� �‹ �浔�䘔� ��吠䘔

�浔‹䘔 �� 浔䁏 �� ��浔�〼䕂 �� �㰍�൭� �� ��‹浔〼䕂 �� ���䕂 䕂��‹�㰍 �� �����
100�吠䘨㰍䕂�䕂 �䕂�㰍 ��吠䕂㰍

Artinya:

Telah mengabarkan kepada kami Abu> al-Mughi>rah Abd
al-Qudu>s bin al-H{aja>j, telah mengabarkan kepada kami Mubshir bin
‘Ubaid, telah bercerita kepadaku al-H{aja>j bin Art}a>h dari ‘At}a>’ dan
‘Amr bin Di>na>r dari Ja>bir bin ‘Abd Alla>h r.a. berkata bahwa Rasulullah
saw. bersabda: “Janganlah kalian nikahkan wanita kecuali dengan yang
se-kufu, dan wanita tidak boleh menikah kecuali dengan persetujuan
walinya, serta tidak dapat dikatakan mahar jika kurang dari sepuluh
dirham.” (H.R. Al-Da>rqut}ni>)

Al-Tirmidhi> meriwayatkan hadis dalam sunannya, diriwayatkan dari

‘Ali> bin Abi> T{a>lib r.a. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

99 Ibn ‘A<bidi>n, Radd al-Muh}ta>r, 205.
100 Al-Da>rqut}ni>, Sunan al-Da>rqut}ni>, Juz 3 (Beirut: Da>r al-Ma’rifah, 2001), 175.
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Artinya:

Telah bercerita kepada kami Qutaybah, telah bercerita kepada
kami ‘Abd Alla>h bin Wahab dari Sa‘I>d bin ‘Abd Alla>h al-Juhni> dari
Muh}ammad bin ‘Umar bin ‘Ali> bin Abi> T{a>lib dari bapaknya dari ‘Ali>
bin Abi> T{a>lib bahwasanya Rasulullah saw. bersabda kepadanya (‘Ali>
bin Abi> T{a>lib): “Wahai ‘Ali>, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau
akhirkan: yaitu shalat apabila telah tiba waktunya, jenazah apabila
telah siap untuk diurus dan dikuburkan, dan seorang perempuan yang
siap menikah apabila engkau telah menemukan lelaki yang se-kufu
dengannya.” (H.R. Tirmidhi>)

Selain itu terdapat pendapat (qawl) sahabat ‘Umar r.a. sebagaimana

dikutip Ibn ‘A<bidi>n dalam kitab Radd al-Muh}ta>r ‘Ala> al-Darr al-Mukhta>r

Sharh} Tanwi>r al-Abs}a>r diriwayatkan dari ‘A<’ishah r.a. bahwasanya ‘Umar

bin al-Khat}t}a>b r.a. berkata:

102��‹浔〼䕂 � �� ��൭〼䕂 �䕂�� ��൭㰍 �ׁ�〼
Artinya:

“Saya benar-benar akan melarang para wanita yang memiliki
keturunan yang mulia untuk menikah kecuali dengan laki-laki yang
se-kufu.”

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Ibn ‘A<bidi>n berpendapat bahwa

hukum kafa>’ah ini dipertimbangkan secara kuat. Karena kafa>’ah merupakan

101 Al-Tirmidhi>, Al-Ja>mi’ al-S{ah}i>h}: Sunan al-Tirmidhi>, Juz 3, Cet. 2 (t.tp: Mus}tafa>
al-H{alabi>, 1968), 378.

102 Ibn ‘A<bidi>n, Radd al-Muh}ta>r, 204.
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perkara yang tidak dapat diketahui dengan akal semata.103

Keberadaan kafa>’ah dalam perkawinan merupakan hal yang

dipertimbangkan dalam pandangan mayoritas Mazhab Hanafi.104

Maksudnya, adanya kesetaraan ini merupakan suatu hal yang semestinya

atau suatu keharusan dalam sebuah perkawinan.105

Kafa>’ah dalam perkawinan bukan merupakan rukun maupun syarat

sahnya perkawinan. Sehingga akad perkawinan tetap dianggap sah tanpa

adanya kafa>’ah ini. Meskipun demikian, kafa>’ah dalam perkawinan

merupakan syarat la>zimah bagi wali si mempelai perempuan.106

Abu> H{ani>fah berpendapat bahwa kafa>’ah dalam perkawinan

dipertimbangkan dari sisi mempelai laki-laki. Sedangkan dari sisi mempelai

perempuan tidak dipertimbangkan. Dan kafa>’ah ini merupakan hak yang

diberikan kepada wali si perempuan. Sehingga hak wali untuk melakukan

pembatalan perkawinan merupakan hal yang semestinya.107 Dan

dipersyaratkannya kafa>’ah ini pada waktu akan melangsungkannya akad

pernikahan, bukan setelah pernikahan.108

Dipertimbangkannya kafa>’ah ini guna mengedepankan kemaslahatan

perkawinan bagi kedua mempelai. Di mana perkawinan yang kafa>’ah ini

103 Ibid.
104 Al-Marghi>na>ni>, Bida>yah al-Mubtadi, 68.
105 Al-Marghi>na>ni>, Al-Hida>yah, 50.
106 Ibn ‘A<bidi>n, Radd al-Muh}ta>r, 206.
107 Ibn Nujaym, Al-Bah}r , 225.
108 Abu> Zahrah, Al-Ahwa>l al-Shakhs}iyyah, 141.
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akan membentuk bangunan rumah tangga yang tentram, bahagia, keturunan

yang baik, dan hubungan kedua keluarga yang baik.109

Dengan adanya kafa>’ah atau kesetaraan antara kedua pasangan

suami-istri, akan menumbuhkan rasa memiliki derajat yang sama dan tidak

ada yang dianggap rendah. Selain itu biasanya seorang perempuan yang

mulia akan enggan untuk melayani suaminya apabila ia memiliki kedudukan

yang rendah. Bahkan bisa terjadi sebaliknya, si istri akan meminta dilayani

sepenuhnya oleh si suami karena merasa lebih tinggi derajatnya.110

Sebuah perkawinan tanpa adanya kafa>’ah dapat menimbulkan aib

dan rasa malu bagi istri maupun kelurga. Sehingga kafa>’ah berguna untuk

mewujudkan kemaslahatan bagi kedua mempelai beserta keluarga. Di mana

kebanyakan pernikahan akan kandas jika tidak terpenuhi kafa>’ah antara

kedua mempelai. Adapun yang bertahan akan mengalami kesulitan dalam

mempertahankan rumah tangganya.111

D. Perkawinan Yang Tidak Kafa>’ahMenurut Mazhab Hanafi

Apabila ada seorang perempuan yang menikahkan dirinya sendiri

dengan seorang laki-laki yang tidak se-kufu, maka para wali dari perempuan

itu dapat memisahkan keduanya. Karena perkawinan ini akan mengakibatkan

atau menimbulkan aib bagi mereka. Mereka akan mendapatkan cela dalam

109 Ibn ‘A<bidi>n, Radd al-Muh}ta>r, 205.
110 Al-Marghi>na>ni>, Al-Hida>yah, 51.
111 Al-Ka>sa>ni>, Bada>i‘ al-S}ana>i‘ , 573.
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keturunan mereka yang ditimbulkan oleh sebuah perkawinan yang tidak

se-kufu. Sehingga diperbolehkan bagi mereka untuk memisahkan keduanya

demi mengembalikan harga diri mereka dari aib tersebut.112

Dalam melakukan pemisahan atau pemutusan akad dalam

perkawinan ini harus melalui putusan dari seorang hakim. Karena pemutusan

akad perkawinan ini disebabkan karena sebuah kekurangan dari mempelai

laki-laki. Hal ini dianalogikan dengan pembatalan perkawinan karena

terdapat aib yang ditemukan setelah terjadinya perkawinan.113 Atau dapat

dikatakan bahwa pemutusan ikatan perkawinan ini bukan dengan jalur talak,

melainkan dengan faskh (pembatalan) perkawinan.114 Sehingga dalam

pembatalan perkawinan ini dipersyaratkan harus memalui jalur pengadilan

dengan putusan hakim.115

Selanjutnya al-Marghi>na>ni> menjelaskan bahwa hakim akan berijtihad

dalam memutus perkara ini. Dan masing-masing pihak memiliki hak untuk

menunjukkan bukti-bukti dalam proses ini.116 Di mana apabila belum

dipisahkan berdasarkan putusan pengadilan, maka hukum talak, z}iha>r, i>la>’,

dan saling mewarisi masih berlaku antara keduanya. Hal ini dikarenakan

112 Al-Sarkhasi>, Al-Mabsu>t}, 25-26.
113 Ibid.}, 26.
114 Al-Marghi>na>ni>, Al-Hida>yah, 51.
115 Ibn Nujaym, Al-Bah}r , 226.
116 Al-Marghi>na>ni>, Al-Hida>yah, 51.
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keduanya telah melangsungkan akad perkawinan yang sah.117 Di mana para

wali dari perempuan itu tidak mempermasalahkan keabsahan nikah dalam

hal ini, melainkan kelaziman atau selayaknya yang biasa dilakukan guna

menjaga keluarganya dari aib.118

Apabila terjadi pemutusan ikatan perkawinan terhadap perempuan

yang belum digauli, maka tidak ada mahar yang harus dibayarkan

kepadanya.119 Sedangkan bagi yang sudah digauli atau telah bercampur

maka baginya mahar yang telah disepakati dalam akad. Dan perempuan itu

juga memiliki masa ‘Iddah setelah terjadi pemutusan perkawinan antara

keduanya.120

Dalam hal pernikahan yang tidak kafa>’ah ini terdapat beberapa

pendapat yang meliputi:

1. Apabila seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak se-kufu

dan salah satu dari para walinya meridhoi, maka hal ini diperbolehkan.

Dan bagi wali yang kedudukannya sama atau lebih jauh kekerabatannya

dari pada wali yang meridhoi tidak boleh memisahkan keduanya, kecuali

bagi wali yang kekerabatannya lebih dekat.121

2. Apabila seorang perempuan dinikahkan oleh walinya dengan laki-laki

117 Ibn ‘A<bidi>n, Radd al-Muh}ta>r, 221.
118 Al-Sarkhasi>, Al-Mabsu>t}, 26.
119 Al-Marghi>na>ni>, Al-Hida>yah, 51.
120 Al-Sarkhasi>, Al-Mabsu>t}, 26.
121 Ibid., 27.
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yang tidak se-kufu dan telah memutuskan ikatan perkawinan keduanya,

kemudian perempuan ini menikahkan dirinya dengan laki-laki tersebut

tanpa izin walinya, maka wali perempuan ini memiliki hak untuk

memisahkan antara keduanya. Karena akad yang kedua berbeda dengan

akad yang pertama, di mana wali perempuan itu ridho terhadap akad

perkawinan yang pertama. Dan keridhoan terhadap akad pertama ini tidak

menentukan ridho terhadap akad-akad yang lain.122

3. Apabila seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak se-kufu

dan setelah itu walinya menerima mahar pemberian dari laki-laki, maka

wali perempuan itu dianggap ridho dalam perkawinan ini. Karena

penerimaan mahar oleh wali menunjukkan kerelaannya terhadap akad

pernikahan yang telah dilangsungkan antara kedunya.123

4. Apabila seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak se-kufu

dan telah dicampuri, kemudian akad perkawinan antara keduanya diputus

oleh hakim karena ketidakridhoan wali, kemudian ditetapkan baginya

pemenuhan mahar dan ‘Iddah, dan laki-laki itu menikah lagi dengan si

permpuan tanpa izin walinya pada masa ‘Iddah-nya, kemudian dipisahkan

oleh hakim kembali sebelum keduanya bercampur, maka perempuan ini

berhak atas pembayaran mahar secara penuh dari akad yang kedua dan

122 Ibid.
123 Ibid.}, 27-28.
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masa ‘Iddah yang baru.124

5. Apabila seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak se-kufu

dengan laki-laki itu yang memiliki derajat lebih baik darinya, maka

walinya tidak berhak untuk memisahkan keduanya. Sebab kesetaraan

dalam perkawinan hanya dilihat dari kedudukan calon mempelai pria yang

selayaknya tidak memiliki derajat yang lebih rendah, bukan kedudukan

dari mempelai wanita. Dan wali tidak akan merasa malu apabila memiliki

derajat yang lebih rendah dari pada menantunya.125

6. Apabila seorang laki-laki memalsukan identitasnya (nama, keturunan, dan

kriteria lainnya), kemudian si perempuan menikah dengannya, maka:126

a. Pertama, keturunan yang sebenarnya atau yang disembunyikan oleh si

laki-laki itu lebih tinggi kedudukannya dari pada yang ia sebutkan.

Misalnya pada saat akan menikah ia menjelaskan bahwa berasal dari

keturunan bangsa Arab biasa dan kemudian setelah pernikahan ia

menjelaskan bahwa sesungguhnya adalah keturunan dari bangsa

Quraysh. Maka dalam hal ini perempuan yang dinikahi itu beserta

walinya tidak memiliki hak untuk khiya>r karena perempuan ini

mendapatkan yang lebih baik dari apa yang dipersyaratkan sebelumnya.

Sehingga hal ini seperti dalam akad jual-beli di mana seseorang

124 Ibid., 28.
125 Ibid., 29.
126 Ibid., 29-30.
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membeli barang yang diterangkan bahwa terdapat cacat pada barang

itu padahal barang itu bagus tanpa cacat.

b. Kedua, keturunan yang disembunyikan oleh si laki-laki itu tidak sama

dengan yang diungkapkan dan keturunan itu sebenarnya tidak se-kufu

dengan si wanita. Misalnya seorang laki-laki yang mengaku keturunan

dari bani Quraysh dan menikah dengan perempuan dari bani Quraysh

kemudian diketahui bahwa laki-laki ini keturunan dari bangsa Arab

biasa atau dari kalangan Mawa>li>. Maka dalam hal ini perempuan itu

memiliki hak khiya>r, jika perempuan itu ridho dengan itu sedangkan

walinya tidak meridhoinya, maka wali perempuan itu berhak untuk

memisahkan keduanya karena tidak ada kafa>’ah di antara keduanya.

c. Ketiga, keturunan yang disembunyikan oleh si laki-laki itu tidak sama

dengan yang diungkapkan dan keturunan yang sebenarnya ini se-kufu

dengan si wanita. Misalnya seorang laki-laki dari keturunan bangsa

Arab yang mengaku sebagai keturunan dari bani Quraysh menikahi

seorang perempuan dari bangsa Arab biasa kemudian keturunan yang

sebenarnya itu diketahui. Dalam hal ini si perempuan memiliki hak

khiya>r karena dalam pemenuhan syarat kafa>’ah telah ditinggikan

dengan pengakuan si laki-laki, di mana si perempuan berharap dari

perkawinan tersebut akan memiliki keturunan yang lebih saleh dan
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memiliki keturunan yang mulia. Sedangkan wali si perempuan tidak

memiliki hak untuk memisahkan keduanya. Hal ini dikarenakan hak

wali untuk memisahkan perkawinan hanya untuk menghindari aib dan

rasa malu dari perkawinan yang tidak kafa>’ah, di mana dalam hal ini

tidak ditemukan adanya aib tersebut.

7. Apabila seorang perempuan menggunakan nama yang bukan namanya

sendiri dan menyebutkan garis keturunan yang tidak sebenarnya,

kemudian si laki-laki menikah dengannya, maka dalam hal ini si suami

tidak memiliki hak khiya>r ketika mengetahui yang sebenarnya. Si

perempuan itu menjadi istri sahnya, apabila ia mau bisa menceraikannya

atau mempertahankannya. Karena dalam hal ini tidak ada hal yang

menyalahi tujuan pernikahan itu sendiri dengan diketahuinya kebenaran

dari si istri, baik bagi si suami maupun anak. Sehingga si laki-laki diberi

kebebasan untuk menceraikannya apabila mau, namun tidak ada alasan

untuk menetapkan hak khiya>r baginya.127

127 Ibid., 29-30.
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BAB III

KAFA<’AH DALAM PERKAWINAN MENURUT JEMAATAHMADIYAH

A. Sejarah Singkat Jemaat Ahmadiyah

Dalam membahas sejarah singkat Jemaat Ahmadiyah penulis

membaginya ke dalam lima pembahasan. Lima pembahasan ini meliputi

pendiri Jemaat Ahmadiyah, tokoh-tokoh Jemaat Ahmadiyah, karya-karya

Jemaat Ahmadiyah, dan perkembangan Jemaat Ahmadiyah, serta metode

berfikir Jemaat Ahmadiyah. Kelima pembahasan ini penulis jelaskan sebagai

berikut.

1. Pendiri Jemaat Ahmadiyah

Pendiri Jemaat Ahmadiyah adalah Mirza> Ghula>m Ah}mad. Silsilah

keturunannya adalah Ghula>m Ah}mad bin Mirza> Ghula>m Murtad}a> S{a>hib

bin Mirza> ‘At}a> Muh}ammad S{a>hib bin Mirza> Gul Muh}ammad S{a>hib bin

Mirza> Faid} Muh}ammad S{a>hib bin Mirza> Muh}ammad Qa>’im S{a>hib bin

Muh}ammad Aslam S{a>hib bin Mirza> Muh}ammad Dila>war S{a>hib Mirza>

Ala>h-Di>n S{a>hib bin Mirza> Ja‘far Beg S{a>hib bin Mirza> Muh}ammad Beg

S{a>hib bin Mirza> Abd al-Ba>qi> S{a>hib bin Mirza> Muh}ammad Sult}a>n S{a>hib

bin Mirza> Ha>di Beg S{a>hib.128

128 Munawar Ahmad Sa’eed, The Essence of Islam, Vol. 4, terj. Chaudhry Muhammad
Zafrullah Khan (Tilford: Islam International Publications Ltd., 2006), 1.



47

Mirza> Ghula>m Ah}mad lahir pada hari Jumat tanggal 13 Februari

1835 di kota Qadian, India. Ayahnya merupakan seorang tabib, dan

kakeknya yang bernama Mirza> Ha>di Beg merupakan seorang qa>d}i> atau

hakim oleh pemerintahan Delhi. Hal ini yang melatarbelakangi kota

tempat tinggalnya dinamakan dengan Qadian karena logat daerahnya

yang menyebut qa>d}i> dengan Qadi atau Qadian.129

Mirza> Ghula>m Ah}mad tidak banyak menempuh pendidikan formal

semasa hidupnya. Ia lebih banyak menempuh pendidikan informal, yakni

pada 1841 ketika ia menginjak usia 6-7 tahun, ia belajar dengan seorang

guru yang dipekerjakan oleh ayahnya bernama Fazal Ilahi untuk

mengajarinya al-Qur’an dan kitab-kitab bahasa Persia. Pada usia 10 tahun

ia belajar kitab-kitab nah}wu-s}araf dengan sseorang guru bernama Fazal

Ahmad. Pada usia 17 tahun ia belajar kitab-kitab nah}wu dan mant}iq

dengan seorang guru bernama Gul Ali Syah. Dan ia belajar ilmu

kedokteran dengan ayahnya secara langsung. Selain dari belajar dari para

guru-guru dan ayahnya ini, ia gemar membaca dan menelaah sendiri

berbagai macam buku yang ada di perpustakaan ayahnya.130

Sebelum Mirza> Ghula>m Ah}mad hidup, telah terjadi

kemunduran-kemunduran agama Islam di India. Hal ini dikarenakan sejak

129 Asep Burhanudin, Ghulam Ahmad: Jihad Tanpa Kekerasan (Yogyakarta: LKIS
Pelangi Aksara, 2005), 32.

130 Ibid.
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tahun 1804 M telah terjadi gerakan-gerakan misionaris agama Kristen di

seluruh dunia. Pada tahun 1814-1815 kelompok kristen melakukan

penginjilan di berbagai belahan dunia dan mereka menamai masa ini

dengan The Great Century of World Evangelization atau Abad Agung

Penginjilan Dunia. Pada saat itu anak benua India merupakan salah satu

sasaran yang dijadikan prioritas dalam target kristenisasi. Hal ini

mengakibatkan banyak orang India yang memeluk agama Kristen.131

Pada masa Mirza> Ghula>m Ah}mad hidup, kondisi keilmuan dan

moral umat Islam sangat memprihatinkan. Degradasi moral telah

menjamur di kalangan masyarakat, bahkan masjid-masjid tampak kosong

karena masyarakat malas untuk beribadah di masjid. Dan terjadi berbagai

pertengkaran-pertengkaran di antara kaum muslimin, bahkan mereka

menuduh kelompok yang tidak sepaham sebagai kafir. Kondisi

sosial-masyarakat yang sedemikian rupa yang telah mempengaruhi

pemikiran Mirza> Ghula>m Ah}mad.132

Kelompok kaum Muslim yang tidak sepemahaman dengan

pemikiran Mirza> Ghula>am Ah}mad menganggapnya sebagai sesat dan

menyebutnya sebagai antek penjajah kolonial Inggris. Hal ini dikarenakan

kontroversinya dalam mengemukakan pemikiran tentang pengakuannya

131 Ibid., 29.
132 Ibid., 30-31.
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sebagai al-Masi>h} dan al-Mahdi> dan tentang konsepsi kenabian yang

berbeda. Dan juga disebabkan karena kehidupannya yang dekat dengan

penjajah Inggris pada masa hidupnya.133

Sedangkan bagi penganutnya Mirza> Ghula>am Ah}mad tidak

dianggap sebagai nabi baru yang membawa ajaran baru, melainkan hanya

dianggap sebagai seorang sufi> besar pada abad 19 masehi. Di mana bagi

mereka Mirza> Ghula>am Ah}mad memiliki kecintaan yang mendalam

terhadap Allah dan Nabi Muhammad saw.134

2. Tokoh-Tokoh Jemaat Ahmadiyah

Selain sang pendiri jemaat ini, juga terdapat beberapa tokoh

sentral dalam jemaat ini. Tokoh-tokoh central ini antara lain

pengikut-pengikut Mirza> Ghula>m Ah}mad yang kemudian meneruskan

ajarannya. Setelah kematian Mirza> Ghulam Ah}mad para pengikutnya

membentuk khila>fah yang dipimpin oleh salah seorang penganut jemaat

ini.135

Pemilihan khali>fah dalam jemaat ini tidak melalui jalan pewarisan

atau keturunan dari sang khali>fah sebelumnya, melainkan proses

133 Ihsan Ilahi Zhahir, Mengapa Ahmadiyah Dilarang?: Fakta Sejarah dan I’tiqadnya,
terj. Asmuni, ed. Zulfikar (Jakarta: Darul Falah, 2006), 2-3.

134 Syaeful Uyun, “Ahmadiyah dalam Perspektif Akidah dan Syari’ah,” artikel yang
disajikan dalam Focus Group Discussion ISAIs UIN Sunan Kalijaga-Jemaat Ahmadiyah
Yogyakarta di Yogyakarta pada hari Kamis, 27 November 2014,

135 Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmad, Khila>fat-e-Ra>shidah (Tilford: Islam
International Publication Ltd, 2009), 75-76.
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pemilihannya dengan jalan pemilihan langsung oleh para anggota jemaat

guna menentukan seseorang yang paling cakap dalam jemaat ini.136

Orang yang memimpin jemaat ini setelah kematian Mirza Ghula>m Ah}mad

disebut sebagai Khali>fah Ahmadiyah atau Khali>fah al-Masi>h}.

Khali>fah-khali>fah Jemaat Ahmadiyah ini sampai dengan sekarang adalah

sebagai berikut:

a. Hazrat Hakim Nuruddin, sebagai Khali>fah al-Masi>h} I (1908-1914)

b. Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad, sebagai Khali>fah al-Masi>h} II

(1914-1965)

c. Mirza Nasir Ahmad, sebagai Khali>fah al-Masi>h} III (1965-1982)

d. Mirza Tahir Ahmad, sebagai Khali>fah al-Masi>h} IV (1982-2003)

e. Mirza Masroor Ahmad, sebagai Khali>fah al-Masi>h} V

(2003-Sekarang)137

Sistem khilafa>t Ahmadiyah ini memiliki salah satu tujuan penting

yaitu untuk menciptakan persatuan umat dan menghindari berbagai

perpecahan di dunia. Hal ini akan berlangsung sampai dengan hari kiamat

kelak.138

Selain itu juga terdapat beberapa tokoh penting lainnya dalam

136 Mirza Bashir Ahmad, Silsilah Ahmadiyah, terj. Abdul Wahid (Kalimantan Tengah:
Masroor Library, t.th) 3.

137 Syaeful Uyun, “Ahmadiyah dalam Perspektif,” 2-3.
138 Mirza Nasir Ahmad, Khilafat and Mujaddiyyar (US: The American Fazl Mosque,

1983), 36.
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Jemaat Ahmadiyah, di antaranya adalah Muhammad Ali, Khaujah

Kamaluddin, Muhammad Ahsan Amruhi, Muhammad Shadiq, Abdul

Karim, Yar Muhammad, Abdullah Timaburi.139

3. Karya-Karya Jemaat Ahmadiyah

Mirza> Ghula>am Ah}mad aktif dalam menulis semasa hidupnya.

Kurang lebih terdapat 80 buku yang dikarangnya. Dari buku-buku

tersebut yang penting ada 6 buku, yakni:140

a. Barahin Ahmadiyyah, yakni buku yang ditulis pada tahun 1879 M dan

banyak berisi impian, ilham, kashaf, dan pembicaraannya dengan

Tuhan. Buku ini dia tulis dalam bahasa Inggris dan Urdu yang

dikirimkan kepada para pemuka agama baik dari Islam maupun

non-Islam dengan disertai tantangan untuk membantah isi dari buku

ini.

b. Iza>lah al-Awham, yakni buku yang ditulis pada tahun 1891 M dan

berisi tentang tantangan terhadap terhadap orang-orang yang

meragukannya. Tulisan ini bertujuan untuk membuat orang yang

meragukannya agar menunjukkan bukti-bukti yang mereka punya

tentang keraguan pendapatnya dalam tugas nabi Isa a.s. sebagai

al-Masi>h}. Dia mengungkapkan dalam buku ini bahwa Nabi Isa a.s.

139 Ihsan, Mengapa Ahmadiyah, 310-340.
140 Fadhil Sa’id an-Nadwi, Ahmadiyah: Sekte atau Agama Baru (Tuban: Pustaka

Langitan, 2006), 53-56.
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menghidupkan orang yang telah mati, sedangkan dirinya bertugas

untuk menghidupkan orang yang jiwanya mati.

c. Anwa>r al-Isla>m, yakni buku yang berisi tentang tantangan terhadap

seorang pemuka agama Kristen untuk ber-muba>halah bahwa ia tidak

takut akan disiksa Tuhan karena ketidakpercayaannya kepada Mirza>

Ghula>m Ah}mad.

d. I‘ja>z Ah}madi, yakni buku yang ditulis pada tahun 1902 dan berisi

tentang bukti-bukti dari langit mengenai pemahaman kenabian dalam

pandangannya.

e. I‘ja>z al-Masi>h}, yakni buku yang ditulis pada tahun 1901 dan berisi

tentang tafsir surat al-Fa>tih}ah.

f. Tajalliya>t Ila>hi>yah, yakni buku yang ditulis pada tahun 1906 dan berisi

tentang penjabaran wahyu-wahyu yang diterimanya, serta hal ini

berkaitan dengan akan terjadinya gempa sebanyak 5 kali.

4. Perkembangan Jemaat Ahmadiyah

Perkembangan Jemaat Ahmadiyah ini cukup pesat mengingat

jemaat ini baru dirintis satu abad yang lalu. Pada tahun 1908 Ahmadiyah

memiliki tidak kurang dari 400.000 anggota.141

Jemaat ini juga menyebar di Eropa, bahkan George Bernard Shaw

141 Mirza> Ghula>m Ah}mad, A Message of Peace, terj. Team of Lajna Ima>’illah (Tilford:
Islam International Publications Ltd., 2007), 26.
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mengatakan bahwa:

It is my conviction that by the end of this century, the British
Empire would accept Islam. I have always seen the religion of
Muhammad with great respect and this religion holds appeal for the
people of every age. Now Europe has begun to understand the
teachings of Muhammad and in the next century, Europe would have to
acknowledge the fact that Islam alone offers solution of their
problems.142

Artinya:

Dalam keyakinanku pada akhir abad ini kerajaan Inggris akan
menerima agama Islam di sana. Aku telah banyak melihat agama yang
dibawa Muhammad ini memiliki rasa hormat yang tinggi dan dapat
diterima kalayak luas dalam berbagai usia. Mulai saat ini Eropa telah
mengenal ajaran-ajaran Muhammad dan ini akan berlangsung pada
abad berikutnya. Eropa harus mengakui bahwa Islam lah satu-satunya
yang memberi solusi dari permasalahan-permasalahan yang mereka
hadapi.

Dalam halaman About The Author (Tentang Penulis) di buku

Mirza Masroor Ahmad yang berjudul The Justice and Peace, diterangkan

bahwa ketika Mirza Masroor Ahmad ditetapkan sebagai Khali>fah

al-Masi>h} V, ia dipilih oleh Ahmadiyya Muslim Community pada 22 April

2003 untuk menduduki kedudukan ini seumur hidupnya. Selama masa

jabatannya ini ia melayani spiritualitas dan administrasi organisai

keagamaan internasional ini yang memiliki 10 juta anggota jemaat yang

tersebar berbagai negara, dengan jumlah lebih dari 200 negara.143

Kemudian pada Focus Group Discussion ISAIs UIN Sunan

142 Mirza> Ghula>m Ah}mad, An Introduction to The Hidden Treasures of Islam, Ed. Syed
Hasanat Ahmad (Tilford: Islam International Publications Ltd., 2010, 210.

143 Mirza Masroor Ahmad, The Justice and Peace (Tilford: Islam International
Publications Ltd., 2016), i.
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Kalijaga-Jemaat Ahmadiyah Yogyakarta dikemukakan bahwa jemaat ini

telah berkembang di 206 negara dengan pengikut lebih dari 200 juta

anggota jemaat.144

5. Metode Berfikir Jemaat Ahmadiyah

Metode berfikir jemaat ini tidak terlepas dari metode berfikir

pendirinya, Mirza> Ghula>m Ah}mad. Sumber pengetahuan Mirza> Ghula>m

Ah}mad berasal dari teks, akal, dan indera serta intuisi.

Dari sumber teks, ia memperoleh pengetahuan dari al-Qur’an,

Sunnah dan hadis. Dalam hal ini ia lebih mengutamakan sumber yang

berasal dari al-Qur’an dalam setiap pendapat-pendapatnya. Dan kemudian

setelah itu sumber yang berasal dari sunnah, dan kemudian baru merujuk

pada hadis. Menurutnya sunnah dan hadis memiliki konsep yang berbeda,

di mana sunnah ini menurutnya lebih kepada amalan dan sikap yang

dipraktikkan langsung oleh Rasulullah saw. dalam kehidupannya. Di mana

hal ini diikuti langsung oleh kaum muslimin sehingga keberadaannya

telah ada sejak awal mula Rasulullah mengamalkannya sampai dengan

masa sekarang. Sedangkan hadis menurutnya adalah segala sesuatu yang

dinisbatkan kepada Rasulullah saw. yang dikumpulkan secara formal

dalam kitab-kitab hadis setelah Rasulullah wafat. Di mana pada masa

konflik politik yang terjadi pada internal umat Islam, hadis-hadis ini telah

144 Syaeful Uyun, “Ahmadiyah dalam Perspektif,” 2.
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mengalami berbagai pemalsuan.145

Selanjutnya, dari sumber akal dan intuisi ini berupa kashf, ilha>m

dan wahyu. Dalam penggunaannya, kedua sumber ini hanya sebagai

sumber pendukung saja. Sehingga dalam setiap pendapatnya lebih

mengacu pada sumber teks yang dia pahami.146

B. Kriteria Kafa>’ah dalam Perkawinan Menurut Jemaat Ahmadiyah

Menurut Mukhtar Ahmad Cheema, di dalam menentukan kesetaraan

dalam pernikahan terdapat banyak hal yang dipertimbangkan. Hal yang

dipertimbangkan ini bisa berupa status sosial, pekerjaan, dan harta untuk

menjamin kelangsungan hidup keluarga nantinya. Selain itu juga

mempertimbangkan latar belakang keluarga, pendidikan, umur, dan

kesehatan pasangan. Namun yang lebih didahulukan adalah tentang agama

dan status spiritual pasangan.147

Dalam penelusuran penulis, terdapat empat kriteria kafa>‘ah dalam

perkawinan menurut pandangan Jemaat Ahmadiyah, yakni faktor harta,

kecantikan, keturunan, dan agama. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah saw.

yang diriwayatkan oleh al-Bukha>ri> dalam kitab al-Nika>h}, bab al-Kafa>’ah fI>

al-Di>n dalam buku S{ah}i>h} Bukha>ri> sebagaimana dikutip oleh Mirza> ‘Abd

145 Asep Burhanuddin, Ghulam Ahmad: Jihad Tanpa Kekerasan, Ed. Nur Khalik Ridwan
(Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2005), 135-146.

146 Ibid., 172.
147 Mukhtar Ahmad Cheema, Islamic Techings on Ideal Family (Tilford: Islam

International Publications Ltd., 2008), 17.
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al-H{aq dalam buku Fiqh Ah}madi>yah.148 Diriwayatkan dari Abu> Hurayrah r.a.

bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

�� �� ���� �� ���� �� �� ���� ���� �㌀䕴 �㌀ ���� �� �֠ ㌀���� ���� ㌀����

㌀b㌀i ���൭〼 ��䁌i㌀ �쳌��� ��㌀䕴 �‹�㰍 ��‹� �㌀ �‹䖍 ���㌀ �� ��� �㌀ �馀൭ �䁌䁦䁌가
149�൭㌀���㌀ �㌀㰍൭ ��㌀�䁦 ��䁌� �䁦��㌀ �㌀䁌� 䁌香䁅㌀䠀 �㌀䁅�䁦��㰍 ㌀b㌀ȇ㰍 ㌀䁅���㰍

Artinya:

Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada
kami Yah}ya> dari ‘Ubayd Alla>h, beliau berkata bahwa telah bercerita
kepadanya Sa’i>d bin Abu> Sa‘i>d dari ayahnya dari Abu> Hurayrah r.a. dari
Nabi saw. bersabda: “Seorang wanita dinikahi berdasarkan empat
perkara: hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, maka
pilihlah berdasarkan agamanya, niscaya kamu beruntung. (H.R.
Al-Bukha>ri>)

Berdasarkan hadis di atas, maka hal yang menjadi prioritas dalam

menentukan pasangan hidup adalah faktor kesalehan dan akhlak yang baik.

Sedangkan faktor-faktor lain hanya menjadi pertimbangan setelahnya.150

Mirza> ‘Abd al-H{aq menjelaskan maksud dari hadis di atas dalam

bukunya bahwa:

148 Mirza> ‘Abd al-H{aq, Fiqh Ahmadiyyah, Vol. 2 (Rabwah: Id~a>rah al-Mus}annifi>n, t.th.),
22.

149 Al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, 9.
150 Cheema, Islamic Techings, 18.
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151

Artinya:

Yang dimaksud dari hadis di atas adalah empat faktor utama
yang sangat penting dalam kehidupan guna membangun rumah tangga
dengan seorang wanita. Empat faktor ini meliputi: Pertama,
kepemilikan harta si permpuan dan keluarganya. Kedua, kedudukan
derajat keluarganya atau garis keturunannya. Ketiga, kecantikan dan
keelokan si perempuan. Dan keempat, keagamaannya dan akhlaknya.
Bagi seorang mukmin diharuskan untuk mengutamakan faktor
keagamaan dan akhlak dalam memilih pasangan dari pada ketiga faktor
yang lain.

Selain itu, Mirza Bashir Ahmad juga menjelaskan kandungan makna

dari hadis ini, bahwa:

The Holy Prophet (peace of Allah and His blessings be on him)
has, in this H{adith, after stating the considerations that determine the
selection of a wife, enjoined on Muslims that their choice of a spouse
should be governed primarily by consideration of religious piety and
moral endowments. As a consequence of this, he says, their family lives
will be happy and full of bliss. Otherwise, they may enjoy a temporary
and superficially pleasant break, but they cannot have true and abiding
felicity. This saying of the Holy Prophet (peace and blessings of Allah
be on him) is pregnant with deep wisdom, for, through this not only a
way to basing the home life of Muslims on happiest foundations, but
also provision has been made for the well-being and security of the
coming generations.152

Artinya:

Dalam hadis ini, setelah Rasulullah saw. menjelaskan
kriteria-kriteria dalam memilih pasangan, beliau saw. menghimbau
kaum muslimin untuk memprioritaskan memilih pasangan berdasarkan
kriteria agama, yakni kesalehan dan akhlak yang mulia dari calon
pasangan hidup. Apabila memilih kriteria pasangan yang demikian,
Rasulullah saw. menjamin keluarga mereka akan hidup dengan
sejahtera dan penuh kebahagiaan. Namun jika mereka mengabaikan hal
ini dan melakukan hal yang sebaliknya, maka mereka mungkin hanya

151 ‘Abd al-H{aq, Fiqh Ahmadiyyah, 22.
152 Mirza Bashir Ahmad, Forty Gems of Beauty, Edisi First American (USA: Majlis

Ans}a>rulla>h, 2007), 82.
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bisa merasakan kesenangan yang sementara dan tidak akan merasakan
kebahagiaan yang sesungguhnya yang akan bertahan lama. Sabda
Rasulullah saw. ini mengandung hikmah yang sangat mendalam, di
mana pertimbangan kaum Muslimin dalam membangun rumah tangga
tidak hanya didasari atas kesenangan semata, melainkan juga
membentuk keluarga yang baik dan menjaga keturunan yang mulia.

Sehingga dari kedua penjelasan tersebut, dapat ditarik benang merah

bahwa kriteria utama dalam penentuan kafa>’ah antara kedua calon mempelai

adalah faktor agama berupa kesalehan dan akhlak yang mulia. Hal ini sesuai

dengan hadis Rasulullah saw. yang menguraikan keutamaan dari kesalehan

ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Ma>jah sebagaimana dikutip oleh

Mukhtar Ahmad Cheema dalam bukunya Islamic Teaching on Ideal

Family.153 Diriwayatkan dari ‘Abd Allah bin ‘Amr bahwasanya Rasulullah

saw. bersabda:

��� �� ���� �� �㌀䁦� �� �吠䁌�㌀ ��� ㌀�� ��浔䁦 �� ���� ㌀�� ൭㌀吠� �� �㌀吠가 ㌀����

㌀��� ��㌀䕴 �‹�㰍 ��‹� �㌀ �‹䖍 �㌀ �浔�൭ �� 㰍䁌吠� �� �㌀ ��� �� �䁦浔䁦 �� �㌀
154�㌳㌀� ��㌀ �㌀㰍൭ ���㌀൭�㌀ ��䁌i㌀ �� �ǐ䠀� ��䘨 ㌀����㌀ �㌀�� �� ���㰍 �㌀�� ㌀����㌀

Artinya:

Telah bercerita kepada kami Hisha>m bin ‘Amma>r, telah
bercerita kepada kami ‘I<sa> bin Yu>nus, telah bercerita kepada kami ‘Abd
al-Rahma>n bin Ziya>d bin An’um diriwayatkan dari ‘Abd Allah bin
Yazi>d dari ‘Abd Allah bin ‘Amr bahwasanya Rasullullah saw. bersabda:
“Sesungguhnya dunia ini adalah sebuah perhiasan atau kesenangan, dan
dari berbagai perhiasan dunia tidak ada yang lebih utama dari pada
seorang perempuan yang salehah.” (H.R. Ibn Ma>jah)

Hadis ini menerangkan bahwa kesalehan dari seorang perempuan

153 Cheema, Islamic Techings, 18.
154 Ibn Ma>jah, Sunan Ibn Ma>jah, Juz 1 (t.tp: Da>r Ihya>’ al-Kutub al-’Arabiyyah, t.th),

596.
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merupakan harta yang paling berharga di dunia. Sedangkan faktor-faktor

yang lain tidak memiliki keutamaan yang setingkat dengan kesalehan ini.

Sehingga kesalehan menjadi prioritas utama dalam memilih pasangan.155

Mirza Bashir Ahmad juga menjelaskan tentang kecondongan

kebanyakan orang dalam memilih pasangan yang mendasarkan pada aspek

kecantikan dan harta. Ia mengatakan bahwa:

But, it is a great pity, that leaving aside other nations, even the
majority of Muslims either totally ignore the aspect of piety and
morality while choosing a wife or give greater consideration to other
aspects than to the religious angle. One would fall for her beauty and
shut his eyes to other aspects, another would be wholly won over on
account of her wealth; while what constitutes the lasting foundation of
a happy home life are piety and moral dualities of the wife. There are
innumerable instances of men marrying wives for their beauty and
comeliness of looks but when their beauty wanes with time as all
beauty must wane, or on the sight of a prettier woman, the
unprincipled husband turns away from her, it so happens that after
daily contact with the wife the husband discovers some unpleasant
aspects of her habits, leave alone a life of felicity, for the husband the
home becomes real hell. The same is true in the case of family lineage,
on account of which, the wife betrays often an air of superiority and an
exaggerated sense of pride vis-à-vis her husband and this is fatal to
family bliss. Wealth, of course is a passing thing. One possesses it
today and loses it on the morrow. And often a wife’s wealth becomes a
curse for the husband rather than a source of happiness. Truly, therefore,
as the Holy Prophet (peace and blessings of Allah be on him) has
observed, the real foundations of family happiness and married bliss,
are laid on a wife’s religious piety and her good moral qualities.156

Artinya:

Namun sayang sekali, apabila kita melihat ke beberapa negara
lain, meskipun mayoritas beragama Islam akan tetapi dalam memilih
pasangan hidup mereka mengabaikan faktor kesalehan dan akhlak atau

155 Cheema, Islamic Techings, 18.
156 Bashir Ahmad, Forty Gems, 82-83.
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tidak menjadikan aspek agama sebagai pertimbangan utama dari pada
aspek yang lain. Ada orang yang terpikat dengan kecantikan seorang
perempuan dan menutup mata terhadap faktor-faktor yang lain, dan ada
pula yang terpikat dengan harta si perempuan dan ingin memiliki
sejumlah harta darinya; padahal yang menjadi pondasi dalam
membangun sebuah rumah tangga yang bahagia adalah kesalehan dan
akhlak yang baik dari seorang istri. Terdapat banyak sekali contoh dari
para laki-laki yang menikahi seorang istri berdasarkan kecantikan dan
rupanya, tetapi ketika kecantikan mereka mulai pudar oleh waktu
selayaknya segala kecantikan ini akan pudar, atau setelah melihat
perempuan yang lebih cantik dari istrinya, seorang suami yang tidak
berpendirian teguh akan mudah berpaling dari istrinya, kemudian ia
akan menampakkan hal-hal yang tidak menyenangkan dari
kebiasaan-kebiasaan istrinya dalam interaksi sehari-hari, lalu ia akan
meninggalkan kehidupan yang bahagia dengan istrinya, dan
menganggap bahwa rumahnya merupakan neraka baginya. Hal serupa
juga akan terjadi pada keturunan dari keluarga ini, karena istri dalam
keadaan yang unggul tentunya akan menyingkap keburukan suami dan
harga dirinya yang dilebih-lebihkan, dan hal ini akan berdampak serius
terhadap kebahagiaan atau keutuhan rumah tangga. Mengenai harta,
hal ini merupakan sesuatu sementara atau tidak tetap. Seseorang
mungkin memilikinya hari ini dan ia akan kehilangan esok harinya.
Dan seringkali harta dari si istri ini bukan merupakan sumber
kebahagiaan, melainkan menjadi kutukan bagi suaminya. Oleh karena
itu, seharusnya kita mengikuti perintah Rasulullah saw. dalam memilih
pasangan hidup berdasarkan pada kesalehan dan kemuliaan akhlak istri,
hal ini merupakan pondasi yang sebenarnya dalam membangung sebuah
rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Dari ungkapa Mirza Bashir Ahmad di atas, telah jelas bahwasanya

faktor kecantikan tidak akan bertahan lama. Dan faktor ini akan pudar

seiring dengan bertambahnya waktu. Sehingga tidak layak seseorang hanya

mempertimbangkan faktor kecantikan yang tidak menjamin kebahagiaan

dalam membangun rumah tangga. Selain itu juga faktor harta tidak bisa

diajdikan faktor pertimbangan utama. Karena harta hanya dimiliki
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sementara dan tidak menjamin kebahagian bagi keluarga. Sehingga dalam

memilih pasangan haruslah mengutamakan pada faktor agama.

Sedangkan mengenai faktor keturunan, dijelaskan dalam Buku

Pedoman Rishtanata bahwa semua orang adalah keturunan Nabi Adam a.s.

Sikap tidak suka menikahkan anaknya dengan orang dari status sosial lain

merupakan suatu sikap dari adat kebiasaan yang buruk. Hal ini merupakan

wujud dari kesombongan dan kecongkakan yang bertentangan dengan ajaran

agama Islam. Karena Islam pada dasarnya tidak mengenal pembagian status

sosial.157

Faktor keturunan bukan merupakan hal yang layak dipertimbangan

secara kuat. Karena Islam menganggap semua orang muslim itu sama. Garis

keturunan dan pamor kesukuan tidak bernilai sama sekali. Melainkan

kesalehan dan ketakwaan seseoranglah yang memiliki nilai yang tinggi

dalam Islam. Oleh karenanya, setiap orang haruslah diperlakukan sama dan

mengabaikan hambatan dalam keturunan dan kesukuan.158 Hal ini

sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur’an Surah al-H{ujura>t ayat 13

yang berbunyi:

157 Majelis Amilah Jamaat Ahmadiyah Indonesia, Buku Pedoman Rishta Nata (t.tp: t.p.,
2004), 28.

158 Majelis Amilah Jamaat Ahmadiyah Indonesia, Buku Pedoman, 46.
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159

Artinya:

Wahai manusia! sungguh Kami telah menciptakan kamu dari
seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.
Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang
yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha
Teliti.160

Selain itu, Mirza Bashir Ahmad menjelaskan tentang akibat dari

seseorang yang memprioritaskan aspek agama dan seseorang yang tidak

memprioritaskannya dalam memilih pasangan. Ia mengatakan bahwa:

Very unlucky is the person who is after short-lived toys and
gilded things in preference to solid qualities. The lasting good effect
that a virtuous and goodnatured wife exercises on children is [a]
permanent gift which no sensible person who, in addition to his
personal comfort, also has the welfare of his generations at heart, can
afford to ignore. Clearly, the early bringing up of children is in the
hands of the mother, for in [a] family, the child is naturally more
attached to the mother, and is more free with her, and spends more of
his time with her, while the father, on account of his various other
duties, cannot devote much attention to the children. The early training
of the children is thus mainly the responsibility of the mother. If,
therefore, the mother is pious and of high character, the children, would
naturally be well-grounded in good morals. But if on the contrary a
woman has neither piety nor morals, she can never succeed in imbuing
the children with good morals and virtuous habits. The truth is that
such a wife usually does not appreciate the value and necessity of
religion and good morals.161

Artinya:

Sungguh tidak beruntung orang yang dalam kehidupan yang
singkat ini hanya digunakan untuk main-main dan terbuai dengan apa
yang nampak sebagai kriteria yang sangat dijunjung. Padahal seorang
istri yang memiliki pribadi yang baik akan memberikan dampak yang

159 al-Qur’an, 49: 13.
160 Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur’an, Al-Qurà>n al-Kari>m dan Terjemah, 518.
161 Bashir Ahmad, Forty Gems of Beauty, 83.
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sangat baik bagi anak, yakni ia akan menurunkan berbagai hal kepada
anak yang tak dapat diturunkan oleh orang lain, membentuk
kepribadian anak, dan juga menurunkan kebahagiaan bagi anak
keturunannya dalam hati yang secara langsung diterimanya dari sang
ibu. Secara jelas, awal mula tumbuh kembang anak berada bersama
ibunya, dalam keluarga anak akan lebih suka bersama ibunya, lebih
leluasa bersama ibunya, dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan
ibunya. Sedangkan sang bapak lebih sibuk dengan tugas-tugas kantor
dan tidak bisa meluangkan banyak waktunya untuk memberikan
perhatian terhadap anaknya. Pada masa pertumbuhan anak merupakan
tanggung jawab dari ibunya. Apabila ibunya merupakan orang saleh
dan memiliki akhlak yang mulia, maka anak tersebut akan tumbuh
selayaknya ibunya dan memiliki akhlak yang baik. Sebaliknya apabila
seorang perempuan yang tidak memiliki kesalehan dan akhlak yang
baik, maka ia tidak akan pernah berhasil untuk membuat anaknya
memiliki akhlak yang baik dan sifat yang luhur. Kenyataannya, seorang
istri biasanya tidak mengerti tentang pentingnya nilai dan kebutuhan
agama serta akhlak yang baik.

Dari penjelasan di atas, seorang perempuan yang memiliki kesalehan

dan akhlak yang mulia akan memberikan pengaruh yang sangat baik

terhadap tumbuh kembang anak. Ia akan mewarisi kepribadian yang baik

terhadap anak dan mendidiknya dengan baik sampai dengan dewasa.

Sedangkan seorang perempuan yang tidak salehah dan tidak berakhlak baik

tidak akan bisa mewarisi pribadi yang baik terhadap anaknya.

Selanjutnya Mirza> ‘Abd al-H{aq menjelaskan lebih lanjut tentang

kafa>’ah dalam hal keagamaan yang ditafsirkan dengan keikutsertaan dalam

anggota jemaat. Ia menyatakan bahwa guna tetap menjaga keyakinan

jemaat, seorang perempuan Ahmadi tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki

non-Ahmadi. Karena perkawinan ini tidak memenuhi syarat kesetaraan
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dalam hal keagamaan.162

Ketentuan perkawinan ini dilatarbelakangi oleh kuantitas anggota

Jemaat Ahmadiyah yang meningkat dan sikap-sikap yang tidak bersahabat

dari orang-orang di luar jemaat ini. Sehingga mustahil bagi mereka untuk

melangsungkan perkawinan dengan orang-orang non-Ahmadi yang

menganggap orang-orang Ahmadi sebagai kafir dan pengikut Dajjal.163

Ketentuan ini merupakan perintah dari Mirza> Ghula>m Ah}mad. Ia

melarang para anggota jemaatnya untuk menikahkan putri mereka selain

dengan anggota jemaatnya. Namun aturan ini tidak berlaku sebaliknya bagi

seorang laki-laki Ahmadi. Seorang laki-laki Ahmadi diperbolehkan untuk

menikahi wanita muslimah non-Ahmadi, bahkan boleh juga untuk menikahi

putri dari orang yang beragama Hindu dan Sikh.164 Namun kebolehan ini

dengan maksud perempuan yang dinikahinya mau mengikuti ajaran Jemaat

Ahmadiyah dikarenakan seorang perempuan sudah seharusnya mengikuti

suaminya sebagai imamnya.165

Dengan demikian, memilih pasangan yang cocok merupakan hal

yang penting dalam Islam. Islam mengatur aturan pertama dalam memilih

pasangan ini yakni dengan menentukan pilihan berdasarkan faktor internal

162 ‘Abd al-H{aq, Fiqh Ahmadiyyah, 22.
163Majelis Amilah Jamaat Ahmadiyah Indonesia, Buku Pedoman, 24-25.
164 an-Nadwi, Ahmadiyah, 175
165 Rif’atul Maulani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Jemaat

Ahmadiyah di Bubutan Surabaya”, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015), 49.
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pasangan berupa kualitas akal dan hati, bukan pada faktor eksternal

pasangan seperti rupa, harta, dan status sosial. Islam tidak memandang

rendah faktor-faktor selain keagamaan, namun faktor-faktor ini bukan

merupakan pondasi dasar dalam membangun sebuah bahtera rumah

tangga.166

C. Status Hukum Kafa>’ahMenurut Jemaat Ahmadiyah

Memilih calon pasangan hidup merupakan hal yang sangat penting

dalam agama Islam. Karena hal ini akan menentukan kebahagiaan dalam

membina rumah tangga dengan ikatan perkawinan.167 Di dalam menentukan

pasangan hidup ini, kafa>’ah merupakan hal yang sangat penting untuk

dipertimbangkan. Sebagaimana perintah Rasulullah saw. yang terdapat

dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Ma>jah dalam Abwa>b al-Nika>h, bab

al-Akfa>’ yang dikutip oleh Mukhtar Ahmad Cheema sebagai dasar

pertimbangan kafa>’ah.168 Diriwayatkan dari ‘A<’ishah r.a. bahwasanya

Rasulullah saw. bersabda:

�� �㰍䁌� �� �㌀吠가 �� ��䁌香��㌀ �㌀䁌吠� �� �൭㌀�㌀ ㌀�� ����� �� �㌀ ��� ㌀����

�쳌香��� ㌀㰍䁌�� ��‹�㰍 ��‹� �㌀ �‹䖍 �㌀ �浔�൭ �㌀䕴 ���㌀䕴 �吠䁊㌀� �� ����
169 �㌳㌀� ��㌀ �㌀㰍൭ ��䁅��� ㌀浔浔쳌��㰍 �㌀香㰍〼㌀ ㌀浔浔쳌�㌀㰍

166 GhulamAhmad, Ahmadiyyat, 236.
167 Mirza> Ghula>m Ah}mad, Ahmadiyyat or The True Islam, terj. Muhammad Zafrullah

Khan (Tilford: Islam International Publications, 2007), 236.
168 Cheema, Islamic Techings, 17.
169 Ibn Ma>jah, Sunan Ibn Ma>jah, 633.
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Artinya:

Telah bercerita kepada kami ‘Abd Allah bin Sa‘i>d, telah
bercerita kepada kami al-H{a>ris bin ‘Imra>n al-Ja‘fari> dari Hisha>m bin
‘Urwah dari ayahnya dari ‘A<’ishah berkata bahwa Rasulullah saw.
bersabda: “Pilihlah dengan selektif wanita untuk benih keturunan
kalian, nikahilah wanita yang setara dengan kalian, dan nikahkanlah
anak gadis kalian dengan laki-laki yang setara.”

Kafa>’ah ini merupakan hal yang diutamakan keberadaannya dalam

sebuah perkawinan. Namun bukan merupakan syarat sahnya perkawinan.170

Di mana perkawinan tanpa adanya kafa>’ah tetap dianggap sah dan berlaku

hak-hak dalam hukum syariat terhadap pasangan suami istri itu dan

keturunannya. Hal ini sebagimana yang diungkapkan oleh Mirza> ‘Abd

al-H{aq dalam bukunya, bahwa:

171

Artinya:

Melihat persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat
yang mengganggu keyakinan Jemaat Ahmadiyyah, maka untuk tetap
menjaga keyakinan jemaat seorang perempuan Ahmadi tidak boleh
dinikahkan dengan laki-laki non-Ahmadi. Karena perkawinan ini tidak
memenuhi syarat kesetaraan dalam hal keagamaan. Dan apabila telah
terjadi perkawinan selain dengan Jemaat Ahmadiyah, maka hal ini

170 Ibid.
171 ‘Abd al-H{aq, Fiqh Ahmadiyyah, 22.
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tidak membatalkan pernikahan dan status anak yang dihasilkan dari
pernikahan tersebut, di mana anak tersebut tetap memiliki garis
keturunan kepada kedua orang tuanya ini. Sehingga anak ini memiliki
hak-hak secara hukum syariat untuk mewarisi dan sebaginya.

Meskipun status hukum kafa>’ah dalam berkawinan bukan termasuk

rukun dan syarat sah perkawinan, namun hal ini sangat penting untuk

dipertimbangkan. Karena kafa>’ah ini merupakan hal yang penting di dalam

masyarakat dalam menentukan apakah seorang laki-laki itu layak bagi

seorang perempuan yang hendak dinikahinya, begitu pun sebaliknya.

Sehingga dalam pandangan Jemaat Ahmadiyah kafa>’ah dalam perkawinan

dipertimbangkan dari calon mempelai laki-laki dan juga mempelai

perempuan. Karena hal ini guna membentuk hubungan pasangan suami istri

dan kekerabatan dari masing-masing keluarga mempelai tetap terjaga

dengan baik. Dengan demikian kafa>’ah ini merupakan hak mempelai

laki-laki, mempelai perempuan, dan wali dari mempelai perempuan.172

D. Perkawinan Yang Tidak Se-kufuMenurut Jemaat Ahmadiyah

Apabila terjadi pernikahan yang tidak se-kufu dalam Jemaat

Ahmadiyah, maka terdapat sanksi yang tegas bagi pelakunya.

Ketidaksetaraan dalam pandangan Jemaat Ahmadiyah dilihat dari aspek

keagamaannya. Keagamaan ini ditafsirkan dengan keikutsertaan dalam

jemaat, maka seorang perempuan Ahmadi dianggap tidak se-kufu jika

172 Ibid.
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menikah dengan laki-laki non-Ahmadi.173 Hal ini sebagaimana dijelaskan

oleh Mirza> ‘Abd al-H{aq bahwa perkawinan antara seorang perempuan

Ahmadi dengan laki-laki non-Ahmadi tidak memenuhi syarat kesetaraan

dalam hal keagamaan. Namun hal ini tidak membatalkan pernikahan

tersebut. Dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut tetap memiliki

garis keturunan kepada kedua orang tuanya dan memiliki hak-hak untuk

mewarisi dan hak-hak lainnya yang telah diatur dalam syariat Islam.174

Terdapat beberapa sanksi yang tegas akibat dari perkawinan yang

tidak kafa>’ah ini dalam Jemaat Ahmadiyah. Hal ini sebagaimana tertulis

dalam Kutipan Surat Hadhrat Khalifatul Masih V atba kepada Sadr Lajnah

Imailah Indonesia tanggal 6 Desember 2003 yang berbunyi:

Kutipan Surat Hadhrat Khalifatul Masih V atba kepada Sadr Lajnah
Imailah Indonesia tanggal 6 Desember 2003:

Pertanyaan kedua berkenaan dengan perkawinan wanita ahmadi
dengan pria ghair ahmadi. Telah ada pedoman yang jelas, sejelas kristal.
Dalam kasus-kasus demikian aturan tersebut telah ditegakkan dengan
teguh dan panjang lebar diterangkan pula cara untuk ditaati.
1. Menjadi satu kepastian yang jelas bahwa bagaimanapun juga seorang
wanita ahmadi tidak diijinkan menikah di luar lingkungan Jamaat
dengan pria ghair Ahmadi. Harus dipahami dengan jelas bahwa
perkawinan di luar Jamaat adalah serupa dengan Irtidad atau
meninggalkan (melepaskan) Ahmadiyah.

2. Apabila seorang anggota Lajnah memperlihatkan sikap
memberontak dan memberitahukan niatnya untuk menikahi seorang
pria ghair Ahmadi dan walaupun diberi peringatan dan nasihat, dia
tidak mengindahkan nasihat tersebut maka dia harus dikeluarkan

173Majelis Amilah Jamaat Ahmadiyah Indonesia, Buku Pedoman, 32
174 ‘Abd al-H{aq, Fiqh Ahmadiyyah, 22.
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dari Nizam Jamaat. Hal itu harus menjadi kewajiban Jamaat, dan
Pengurus yang berwenang harus melaporkan kasus tersebut ke Pusat
serta menganjur-an agar orang tersebut dikeluarkan (dari Jamaat).

3. Ada hal-hal yang harus diingat (diperhati-kan) ketika berurusan
dengan masalah seperti itu dan harus memastikan siapa yang
melaksanakan upacara pernikah-an tersebut. Jika dia seorang ahmadi
maka artinya dia juga bersikap menentang aturan (ketentuan) serta
tata cara yang telah ditetapkan oleh Jamaat dan kepadanya dapat
dikenakan sangsi yang direkomendasi.

4. Jika seorang angota Lajnah memohon kepada Nizam Jamaat untuk
diijinkan (diperboleh-kan) serta menggunakan pengaruhnya yang
besar guna mencapai tujuannya, dapat tetap meneruskan proses
perkawinan tanpa mempertimbangkan bahwa Jamaat belum
memberikan keputusan apapun maka dia juga melanggar disiplin
Jamaat.

5. Kemudian yang terakhir, jika seorang anggota Lajnah tidak berusaha
menghubungi Jamaat atau tidak pula memberitahukan niatnya untuk
menikah dengan pria ghair Ahmadi, maka sehubungan dengan hal itu
Jamaat harus melakukan/melaksanakan prosedur yang telah
ditetapkan untuk mengeluarkan dia serta orang-orang (Ahmadi) yang
mempunyai kaitan dengan perkawinannya. Pula harus menjadi suatu
yang jelas bahwa seseorang yang sudah menikah dengan pria ghair
Ahmadi dan dia telah dikeluarkan dari Nizam Jamaat, maka
penegasan pengulangan kembali bai’atnya tidak secara otomatis
menjadi semacam jaminan bahwa dia dimaafkan serta dapat
mengembalikan statusnya sebagai seorang Ahmadi.175

Dari kutipan surat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan

yang berlaku terhadap perkawinan antara seorang permpuan Ahmadi dengan

seorang laki-laki non-Ahmadi adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan ini dianggap Irtidad atau meninggalkan Jemaat Ahmadiyah.

Sehingga orang yang melakukannya dianggap keluar dari jemaat.

2. Seorang anggota Lajnah yang telah diberi nasihat dan peringatan namun

tetap memberontak dan berkeinginan untuk menikahi seorang laki-laki

175Majelis Amilah Jamaat Ahmadiyah Indonesia, Buku Pedoman, 38-40.
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non-Ahmadi maka dia dikeluarkan dari Nizam Jamaat.

3. Anggota jemaat yang turut serta dalam membantu terlaksananya upacara

perkawinan ini dianggap menentang ketentuan dan tata cara yang telah

ditetapkan oleh Jamaat serta dikenakan sanksi yang direkomendasi.

4. Angota Lajnah yang tetap meneruskan proses perkawinan dengan seorang

laki-laki non-Ahmadi sebelum ada keputusan apapun dari Jemaat tentang

perkawinan tersebut maka dia juga melanggar ketentuan jemaat dan

dikenai sanksi.

5. Anggota Lajnah yang tidak memberitahukan keinginannya untuk

menikah dengan seorang laki-laki non-Ahmadi kepada Jemaat, maka dia

dan orang-orang Ahmadi yang terlibat dalam perkawinan tersebut

dikeluarkan dari Jemaat.

Untuk menghindari sanksi-sanksi ini, calon mempelai non-Ahmadi

itu harus dibaiat dulu untuk mengikuti ajaran Jemaat Ahmadiyah. Hal ini

sebagaimana yang dilakukan oleh Ahmad Hariadi (mantan pengikut Jemaah

Ahmadiyah) dalam perkawinannya dengan istrinya waktu masih mengikuti

jemaat ini. Satu bulan sebelum perkawinan berlangsung ia membaiat

terlebih dahulu calon istrinya untuk mengikuti ajaran Jemaat Ahmadiyah.176

176 Ahmad Hariadi, Kenapa Saya Keluar dari Ahmadiyah Qadiani, edisi Indonesia
(Makkah: Rabitah Alam Islami, 1988), 16.
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BAB IV

PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI TENTANG KONSEP KAFA<’AH DALAM

PERKAWINAN MENURUT JEMAATAHMADIYAH

A. Perspektif Mazhab Hanafi Tentang Kriteria Kafa>’ah dalam Perkawinan

Menurut Jemaat Ahmadiyah

Dari pemaparan penulis di bab sebelumnya, bahwasanya terdapat

empat macam kriteria kafa>’ah dalam perkawinan menurut Jemaat

Ahmadiyah. Empat kriteria ini meliputi keturunan, harta, rupa (kecantikan),

dan agama. Sedangkan dalam Mazhab Hanafi terdapat enam kriteria kafa>’ah

dalam perkawinan, yakni keturunan, Islam, merdeka, harta, agama, dan

pekerjaan.

Sehingga dalam perspektif Mazhab Hanafi tentang tiga macam

kriteria berupa keturunan, harta dan agama yang ditetapkan Jemaat

Ahmadiyah bersesuaian dan layak sebagai kriteria kafa>’ah dalam

perkawinan. Sedangkan dalam satu kriteria lain berupa kecantikan atau rupa

tidak selayaknya dijadikan kriteria kafa>’ah dalam perkawinan. Karena hal

ini tidak menimbulkan aib bagi calon mempelai perempuan maupun

keluarganya.

Dalam menetapkan keempat kriteria tersebut, Jemaat Ahmadiyah
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berlandaskan pada hadis yang diriwayatkan dari Abu> Hurayrah r.a.

bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

�� �� ���� �� ���n �� �� ���n ���n ��� �㌳ ���� �� �� ����n ���� ����n

�o�n ����ꪫ ��䁌n㌳ �쳌��� ���� �‹n㰍 ��‹� �㌳ �‹䖍 ���㌳ �� ��� �㌳ ��� �䁌浔䁌㈰
170������㌳ �㌳㰍� ��㌳�浔 ��䁌� �浔��㌳ �㌳䁌� 䁌香䁅�䠀 ��䁅�浔��㰍 �o�ȇ㰍 �䁅���㰍

Artinya:

Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada
kami Yah}ya> dari ‘Ubayd Alla>h, beliau berkata bahwa telah bercerita
kepadanya Sa‘i>d bin Abi> Sa‘i>d dari ayahnya dari Abu> Hurayrah r.a. dari
Nabi saw. bersabda: “Seorang wanita dinikahi berdasarkan empat
perkara: hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, maka
pilihlah berdasarkan agamanya, niscaya kamu beruntung. (H.R.
Bukha>ri>)

Dalam perspektif Mazhab Hanafi hadis ini tidak menjelaskan bahwa

keempat macam aspek yang dipertimbangkan dalam memilih pasangan

tersebut sebagai kriteria kafa>’ah dalam perkawinan yang dapat menjadikan

suatu perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan itu

dapat dinyatakan se-kufu maupun tidak se-kufu. Pertimbangan hukum

Jemaat Ahmadiyah di atas kurang kuat dan jemaat ini juga tidak

mempertimbangkan hadis lain dan juga qawl s}aha>bi>. Selain itu, Jemaat

Ahmadiyah tidak mempertimbangkan adat kebiasaan masyarakat sekitar

sebagai ‘urf dalam pertimbangan hukumnya. Hal ini tak lain karena memang

‘urf tidak diakui sebagai sumber hukum dalam jemaat ini. Mereka lebih

170 Al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, 9.
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mengedepankan pendapat yang berlandaskan pada teks Al-Qur’an dan hadis,

serta pemikiran dari pendiri dan tokoh jemaat ini.

Sedangkan Mazhab Hanafi dalam menentukan kriteria kafa>’ah ini

berlandaskan pada hadis, qawl s}aha>bi>, dan juga ‘urf. Hadis yang digunakan

sebagai landasan hukum diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh

al-Bayhaqi> yang berbunyi sebagai berikut:

�� ��� ��� ���ð�浔 �� ��� �����㌳ ��� ��� �‹䠀��㌳ �㌳ ��� �� ��� �㌳䁟��

�㌳ ��� �� �浔䁌t ��㌳ �� ��㌳㌳��� ��� ��� ������㌳ �� ��浔㰍 �㌳ �‹�㰍��㌳ ���n�

�㌳ �‹䖍 �㌳ ��n� ��� ���� ��䁅�� �㌳ ��� 䁌�� �� �㌳ ��� �� �쳌�‹� �� ��

�䁅浔�� �㌳�n㌳㰍 �t䁌� �t�㰍 �‹��ð� �‹��� ���� ��香൭� �䁅浔�� �䁌��㌳� ��‹n㰍 ��‹�
171�ð䁅���㌳ �㌳㰍� ���浔n 㰍� �㤰�n �� �t䁌� �t�㰍 �‹��ð� �‹��� ���� ��香൭�

Artinya:

Telah mengabarkan kepada kami Muh}ammad bin ‘Abd Alla>h
al-H{a>fiz}, telah bercerita kepada kami Abu> al-‘Abba>s Muh}ammad bin
Ya‘qu>b, telah bercerita kepada kami Muh}ammad bin Isha>q al-S{agha>ni>,
telah mengabarkan kepada kami Shuja>‘ bin al-Wali>d, telah bercerita
kepada kami beberapa saudara-saudara kami, diriwayatkan dari Ibn
Jurayj dari ‘Abd Alla>h bin Abu> Mali>kah dari ‘Abd Alla>h bin ‘Umar r.a.
berkata bahwa Rasullullah saw. bersabda: “Orang-orang dari keturunan
bangsa Arab itu setara satu dengan yang lain antara satu kabilah
dengan kabilah yang lain dan antara satu dengan yang lain, sedangkan
orang-orang Mawa>li> itu setara antara satu kabilah dengan kabilah yang
lain dan antara satu dengan yang lain, kecuali bagi tukang bekam dan
tukang samak.” (H.R. Al-Bayhaqi>)

Dan melandaskan pula terhadap qawl ‘Umar bin al-Khat}t}a>b r.a.

tentang kisah sahabat Salma>n yang sedang ditanyai tentang keturunannya,

171 Al-Bayhaqi>, Al-Sunan al-Kubra>, 217
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bahwa:

䁌�� ��� �‹�䠀 ���n�㌳ ��㌳ �㌳� ���� �㌳ ��� ��ð䠀 ��㌳� �� ��㌳ ����‹�� ㌳���ð䠀
172���n�㌳ ��㌳ 䁌��㰍� ����㰍 �쳌�䠀 ��� ���� �㌳ ���

Artinya:
Kemudian orang-orang bertanya kepada Salma>n: “Engkau anak

siapa?” Maka Salma>n r.a. menjawab: “Aku adalah anak dari Islam”.
Kemudian sampailah kabar tentang hal ini kepada ‘Umar bin
al-Khat}t}a>b, maka seketika beliau menangis dan kemudian berkata:
“Dan saya ‘Umar juga merupakan anak dari Islam.”

Selain itu juga melandaskan pada ‘urf dalam menentukan kriteria

pekerjaan apa yang dianggap setara atau tidak setara. Dan menentukan

apakah hal itu dapat menimbulkan aib di masyarakat. Karena aturan hukum

tidak terlepas dari kondisi sosial yang ada.

Selanjutnya dari keempat kriteria tersebut Jemaat Ahmadiyah

memprioritaskan faktor agama sebagai kriteria untuk menentukan

kafa>’ah dalam perkawinan. Di mana faktor-faktor lain berkedudukan di

bawah faktor agama ini. Dalam menetapkan kriteria agama sebagai

prioritas utama ini, Jemaat Ahmadiyah berlandaskan pada hadis yang

diriwayatkan oleh al-Bukha>ri> di atas dan diperkuat dengan hadis riwayat

Ibn Ma>jah tentang keutamaan kesalehan p��䙈erempuan, yakni:

��� �� ��㌳� �� ��浔� �� �浔䁌�㌳ ��� ��� �㌳�浔 �� ���� ��� ���� �� ��浔㈰ ����n

�㌳�� ���� �‹n㰍 ��‹� �㌳ �‹䖍 �㌳ ��n� �� 㰍䁌�� �� �㌳ ��� �� �浔൭浔 �� �㌳

172 Abu> Zahrah, Al-Ahwa>l al-Shakhs}iyyah, 138.
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173�t�� ��㌳ �㌳㰍� ������㌳ ��䁌n㌳ �� �浔䠀� ��㰍 ��㌳��㌳ ��吠� �� ���㰍 ��吠� ��㌳��㌳
Artinya:

Telah bercerita kepada kami Hisha>m bin ‘Amma>r, telah
bercerita kepada kami ‘I<sa> bin Yu>nus, telah bercerita kepada kami ‘Abd
al-Rahma>n bin Ziya>d bin An‘um diriwayatkan dari ‘Abd Allah bin
Yazi>d dari ‘Abd Allah bin ‘Amr bahwasanya Rasullullah saw. bersabda:
“Sesungguhnya dunia ini adalah sebuah perhiasan atau kesenangan, dan
dari berbagai perhiasan dunia tidak ada yang lebih utama dari pada
seorang perempuan yang salehah.” (H.R. Ibn Ma>jah)

Dalam perspektif Mazhab Hanafi berkaitan dengan kriteria agama

sebagai prioritas dalam menentukan kriteria kafa>’ah dalam perkawinan

sebagaimana pendapat Jemaat Ahmadiyah di atas merupakan hal yang

semestinya. Karena tingkat keagamaan seseorang lebih penting dari pada

harta maupun aspek lainnya dalam membina rumah tangga yang baik. Di

mana seorang hakim yang fasik tidak lebih mulia dari pada seorang

pedagang yang saleh.

Hal ini sesuai dengan pendapat Abu> H{ani>fah dan Abu> Yu>suf yang

berpendapat bahwa kriteria ini merupakan hal yang paling utama. Karena

aib dari kefasikan lebih besar dari pada aib dalam nasab174, merdeka, dan

harta. Aib karena kefasikan ini merupakan bentuk yang paling hina dari

semua jenis aib.175

Selanjutnya Jemaat Ahmadiyah berpendapat bahwa hanya kriteria

agama lah yang dapat menimbulkan suatu perkawinan itu kafa>’ah atau tidak,

173 Ibn Ma>jah, Sunan Ibn Ma>jah, 596.
174 Ibid.
175 Al-Ka>sa>ni>, Bada>i‘ al-S}ana>i‘ , 582.



76

sedangkan kriteria selain agama hanyalah kriteria pendukung semata yang

tidak menimbulkan suatu perkawinan tidak kafa>’ah jika tidak

mempertimbangkannya. Dalam perspektif Mazhab Hanafi berkaitan dengan

pendapat Jemaat Ahmadiyah ini tidak tepat. Karena meskipun kriteria

agama merupakan prioritas utama dalam menentukan kafa>’ah, namun

kriteria-kriteria lain juga harus dipertimbangkan karena hal ini dapat

menimbulkan aib dan cela bagi si calon mempelai perempuan dan juga

keluarganya di kemudian hari. Sehingga kriteria-kriteria lain selain kriteria

agama juga layak dipertimbangkan dalam menentukan sebuah perkawinan

itu kafa>’ah atau tidak guna menjamin sebuah perkawinan itu akan terjalin

dengan baik dan harmonis baik bagi keua pasangan suami-istri maupun

keluarga keduanya.

Jemaat Ahmadiyah menekankan kriteria agama bagi para

penganutnya. Bahkan dalam memahami kriteria agama ini mereka

mengartikan dengan kesetaraan tersebut hanya bagi para penganut jemaat

ini saja. Hal ini direalisasikan dengan memberikan ketentuan bagi para

penganutnya untuk tidak menikahkan anak perempuan mereka dengan

laki-laki non-Ahmadi. Sedangkan untuk laki-laki Ahmadi boleh menikahi

perempuan non-Ahmadi namun dengan maksud si perempuan tersebut akan

menjadi bagian dari jemaat ini, karena seorang istri lazimnya mengikuti
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suaminya.

Dari ketentuan tersebut nampak bahwa Jemaat Ahmadiyah

membatasi para penganutnya untuk berinteraksi dengan masyarakat di luar

jemaat ini dalam institusi perkawinan. Namun demikian, munculnya

ketentuan tersebut dipicu oleh adanya perlakuan yang kurang baik bagi para

penganut jemaat ini, bahkan tuduhan-tuduhan dan fitnah-fitnah yang kurang

beralasan dari pihak luar jemaat karena kurangnya memahami dan

bertoleransi dengan jemaat tersebut. Sehingga muncullah ketentuan ini guna

menjamin keberlangsungan jemaat ini dan para penganutnya. Namun hal ini

menimbulkan anggapan bahwa jemaat ini tidak mampu berinteraksi dengan

kelompok di luar jemaat tersebut dengan menetapkan perkawinan yang

bersifat endogami.

Dalam perspektif Mazhab Hanafi berkaitan dengan pemahaman

kriteria agama dalam perkawinan menurut Jemaat Ahmadiyah di atas tidak

sesuai. Karena kriteria agama ini seharusnya difahami dengan ketakwaan

dan kesalehan, bukan difahami dengan kesamaan kelompok atau golongan.

Karena hal ini akan membatasi para penganutnya untuk berinteraksi dengan

kelompok lain terutama dalam perkawinan. Dan perkawinan merupakan

awal dari upaya untuk mengenal antara satu kelompok atau golongan

dengan kelompok yang lainnya.
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Adapun dengan menetapkan kafa>’ah hanya dari golongannya saja,

menegaskan bahwa jemaat ini menganut sistem perkawinan endogen. Hal

ini tidak sesuai dengan fungsi institusi perkawinan itu sendiri yang

bertujuan untuk saling mengenal dan menjadikan saudara antara kedua

keluarga maupun kelompok. Karena hal ini akan menjauhkan mereka dari

interaksi dengan kelompok di luar jemaat ini. Jemaat ini akan terasingkan

dalam interaksi sosial jika tidak bisa berbaur dan berinteraksi dengan baik

bersama kelompok lain. Hal tersebut malah akan mengancam eksistensi dari

jemaat itu sendiri.

B. Perspektif Mazhab Hanafi Tentang Status Hukum Kafa>’ah dalam

Perkawinan Menurut Jemaat Ahmadiyah.

Dari pemaparan penulis di bab sebelumnya, telah ditemukan bahwa

status hukum kafa>’ah dalam perkawinan menurut Jemaat Ahmadiyah bukan

merupakan rukun maupun syarat sahnya perkawinan. Melainkan suatu hal

yang dipertimbangkan dalam memilih pasangan. Pandangan Jemaat

Ahmadiyah tersebut berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibn

Ma>jah dalam Abwa>b al-Nika>h, bab al-Akfa>’ bahwasanya Rasulullah saw.

bersabda:

�� �㰍䁌� �� ��浔㈰ �� ��䁌香��㌳ �㌳䁌�� �� ����㌳ ��� ����n �� �㌳ ��� ����n

�쳌香��� ㌳㰍䁌�� ��‹n㰍 ��‹� �㌳ �‹䖍 �㌳ ��n� ��� ����� �浔㤰�� �� ����
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176 �t�� ��㌳ �㌳㰍� ��䁅��� ㌳��쳌㌳�㰍 ��香൭ꪫ㌳ ㌳��쳌㌳㌳㰍
Artinya:

Telah bercerita kepada kami ‘Abd Allah bin Sa‘i>d, telah
bercerita kepada kami al-H{a>ris bin ‘Imra>n al-Ja’fari> dari Hisha>m bin
‘Urwah dari ayahnya dari ‘A<’ishah berkata bahwa Rasulullah saw.
bersabda: “Pilihlah dengan selektif wanita untuk benih keturunan
kalian, nikahilah wanita yang setara dengan kalian, dan nikahkanlah
anak gadis kalian dengan laki-laki yang setara.”

Dalam perspektif Mazhab Hanafi pandangan Jemaat Ahmadiyah di

atas tepat dan sesuai dengan esensi kafa>’ah itu sendiri. Di mana kafa>’ah

bukan merupakan syarat sahnya perkawinan yang dapat mengakibatkan

perkawinan batal apabila tidak terdapat unsur ini, dan bukan pula

merupakan rukun dalam perkawinan yang dapat mengakibatkan perkawinan

rusak apabila tidak terpenuhi unsur ini. Karena kafa>’ah atau tidaknya

perkawinan itu juga tergantung pandangan mempelai perempuan dan juga

walinya terhadap mempelai laki-laki yang meminangnya, bukan merupakan

suatu yang tetap.

Pendapat Mazhab Hanafi ini berdasarkan pada hadis yang

diriwayatkan oleh al-Bayhaqi> yang berbunyi:

�� 䁌��t �� ���浔� �� 㰍䁌��㰍 ���� �� ��൭�� �� ��浔�㌳ �� ���� �� 䁌浔�� ��

㌳��쳌�� �� ��‹n㰍 ��‹� �㌳ �‹䖍 �㌳ ��n� ��� ���� ��䁅�� �㌳ ��� �㌳ ���

�ð䁅���㌳ �㌳㰍� ��㈰㌳�� �䁌浔� �㰍� 䁌䁅� �㰍 ����㰍ꪫ㌳ �� �t㰍൭浔 �㰍 ��香൭ꪫ㌳ �� �����㌳

176 Ibn Ma>jah, Sunan Ibn Ma>jah, 633.
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177

Artinya:

Diriwayatkan dari Mubshir bin ‘Ubaid dari al-H{aja>j bin Art}a>h
dari ‘At}a>’, dan dari ‘Amr bin Di>na>r dari Ja>bir bin ‘Abd Alla>h r.a.
berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Janganlah kalian nikahkan
wanita kecuali dengan yang se-kufu, dan wanita tidak boleh menikah
kecuali dengan persetujuan para walinya, serta tidak dapat dikatakan
mahar jika kurang dari sepuluh dirham.” (H.R. Al-Bayhaqi>)

Senada dengan hadis di atas, al-Da>rqut}ni> meriwayatkan hadis dari

Ja>bir bin ‘Abd Alla>h r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

�� ��൭�� �� ��浔�㌳ ���n ���� �� 䁌浔�� �㌳ ��浔�㌳ �� �㰍�ð�㌳ ��� �䁌㰍n㌳ ��� �㌳

��‹� �㌳ �‹䖍 �㌳ ��n� ��� ���� �㌳ ��� �� 䁌��t �� ���浔� �� 㰍䁌��㰍 ����

�䁌浔� �㰍� 䁌䁅� �㰍 ����㰍ꪫ㌳ �� �t㰍൭浔 �㰍 ��香൭ꪫ㌳ �� �����㌳ ㌳��쳌�� �� ��‹n㰍
178����㌳��㌳ �㌳㰍� ��㈰㌳��

Artinya:

Telah mengabarkan kepada kami Abu> al-Mughi>rah Abd
al-Qudu>s bin al-H{aja>j, telah mengabarkan kepada kami Mubshir bin
‘Ubaid, telah bercerita kepadaku al-H{aja>j bin Art}a>h dari ‘At}a>’ dan
‘Amr bin Di>na>r dari Ja>bir bin ‘Abd Alla>h r.a. berkata bahwa Rasulullah
saw. bersabda: “Janganlah kalian nikahkan wanita kecuali dengan yang
se-kufu, dan wanita tidak boleh menikah kecuali dengan persetujuan
walinya, serta tidak dapat dikatakan mahar jika kurang dari sepuluh
dirham.” (H.R. Al-Da>rqut}ni>)

Selain itu al-Tirmidhi> juga meriwayatkan hadis dari ‘Ali> bin Abi>

T{a>lib r.a. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

䁌�� �� ��� �� �䁅�㌳ �㌳ ��� �� ���n �� �㈰㰍 �� �㌳ ��� ����n ���吠� ����n

��‹� �㌳ �‹䖍 �㌳ ��n� �� ���൭ �� �‹� �� ���� �� ���൭ �� �� �‹� ��

177 Al-Bayhaqi>, Al-Sunan al-Kubra>, 215.
178 Al-Da>rqut}ni>, Sunan al-Da>rqut}ni>, Juz 3 (Beirut: Da>r al-Ma’rifah, 2001), 175.
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�䁌浔n ㌳�� �����㌳㰍 ��䔦 ㌳�� ����㌳ ��㈰䁌�〼� � ��� ��‹� �浔� ��� ��� �‹n㰍
179�䁌���㌳ �㌳㰍� ��㌳〼香൭ �o ��t㰍 ㌳�� �ꪫ㌳㰍

Artinya:

Telah bercerita kepada kami Qutaybah, telah bercerita kepada
kami ‘Abd Alla>h bin Wahab dari Sa‘I>d bin ‘Abd Alla>h al-Juhni> dari
Muh}ammad bin ‘Umar bin ‘Ali> bin Abi> T{a>lib dari bapaknya dari ‘Ali>
bin Abi> T{a>lib bahwasanya Rasulullah saw. bersabda kepadanya (‘Ali>
bin Abi> T{a>lib): “Wahai ‘Ali>, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau
akhirkan: yaitu shalat apabila telah tiba waktunya, jenazah apabila
telah siap untuk diurus dan dikuburkan, dan seorang perempuan yang
siap menikah apabila engkau telah menemukan lelaki yang se-kufu
dengannya.” (H.R. Tirmidhi>)

Selain itu juga terdapat pendapat (qawl) sahabat ‘Umar r.a. Yang

diriwayatkan dari ‘A<’ishah r.a. bahwasanya ‘Umar bin al-Khat}t}a>b r.a.

berkata:

180��香൭ꪫ㌳ �� �� ���nꪫ㌳ �㌳㰍� �㰍൭� ����ꪫ
Artinya:

“Saya benar-benar akan melarang para wanita yang memiliki
keturunan yang mulia untuk menikah kecuali dengan laki-laki yang
se-kufu.”

Selanjutnya, Jemaat Ahmadiyah menetapkan status hukum kafa>’ah

dalam perkawinan merupakan hal yang dipertimbangkan yang tidak

memiliki konsekuensi hukum Islam, melainkan memiliki konsekuensi dalam

ketentuan organisasi. Namun dalam memahami kafa>’ah jemaat ini hanya

mengakui kriteria keagamaan yang ditafsirkan hanya bagi para penganutnya

179 Al-Tirmidhi>, Al-Ja>mi’ al-S{ah}i>h}: Sunan al-Tirmidhi>, Juz 3, Cet. 2 (t.tp: Mus}tafa>
al-H{alabi>, 1968), 378.

180 Ibn ‘A<bidi>n, Radd al-Muh}ta>r, 204.
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saja sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya. Dengan kata lain, apabila

penganutnya masih ingin berada di bawah naungan jemaat ini hanya

diperbolehkan melangsungkan pernikahan dengan sesama anggota jemaat

saja. Dalam artian tersebut, dapat dikatakan bahwa kafa>’ah dalam

perkawinan Jemaat Ahmadiyah merupakan syarat keagamaan atau

keruhaniyatan. Hal tersebut ditetapkan berdasarkan intruksi Mirza> Ghula>m

Ah}mad kepada para pengikutnya, bukan bersumber pada teks Al-Qur’an

maupun hadis.

Perspektif Mazhab Hanafi tentang pandangan Jemaat Ahmadiyah di

atas merupakan pendapat yang tidak pas dan tidak memiliki dasar hukum

yang kuat. Selayaknya kafa>’ah merupakan syarat la>zimah dalam perkawinan

yang memiliki konsekuensi hukum Islam dalam pelaksanaannya berupa hak

khiya>r bagi mempelai wanita dan hak faskh bagi walinya. Hal ini bertujuan

guna menjaga calon mempelai perempuan dan walinya dari aib yang

ditimbulkan dalam perkawinan.

Sedangkan pendapat Jemaat Ahmadiyah yang membolehkan

perkawinan antar sesama anggota jemaat saja, dalam perspektif Mazhab

Hanafi hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Larangan untuk

menikahkan atau pun menikahi seharusnya didasarkan pada dalil nas}s} yang

bersifat qat}‘i>, bukan berdasarkan pendapat saja. Selain itu juga selayaknya
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suatu kelompok tidak menghalangi anggota kelompoknya untuk berinteraksi

dengan kelompok lain.

Dalam pendapat Jemaat Ahmadiyah di atas, status hukum kafa>’ah

lebih dikhususkan hanya bagi pengikutnya yang merupakan aturan

organisasi yang tidak berimplikasi terhadap hukum Islam. Dalam

menentukan status hukum ini nampak bahwa Jemaat Ahmadiyah tidak

menitik beratkan pada hukum Islam, melainkan pada atauran organisasi

yang ditujukan para penganutnya. Dalam perspektif Mazhab Hanafi

pandangan ini tidak selayaknya diberikan kepada para anggota kelompok

maupun golongan. Karena tidak ada yang lebih mulia dari suatu kelompok

maupun individu selain dari tingkat ketakwaannya.

Selanjutnya Jemaat Ahmadiyah menetapkan bahwa yang berhak atas

kafa>’ah dalam perkawinan adalah mempelai perempuan, wali mempelai

perempuan, dan mempelai laki-laki, di mana kafa>’ah ini dipertimbangkan

dari calon mempelai laki-laki dan juga calon mempelai perempuan. Dalam

perspektif Mazhab Hanafi pandangan ini tidak sesuai, di mana lazimnya

yang dipertimbangkan dalam hal kafa>’ah ini dari mempelai laki-laki saja

bukan dari mempelai perempuan juga, dan hal ini merupakan hak mempelai

perempuan dan walinya. Karena bagi laki-laki tidak dipermasalahkan untuk

kafa>’ah dari calon mempelai perempuan sebab keturunannya kelak akan
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dinisbatkan ke bapaknya bukan kepada ibunya. Selain itu seorang laki-laki

tidak akan mendapat cela apabila mengawini perempuan yang memiliki

derajat yang lebih rendah darinya.

C. Perspektif Mazhab Hanafi Tentang Perkawinan Yang Tidak Se-Kufu dalam

Jemaat Ahmadiyah

Dari pemaparan penulis di bab sebelumnya, bahwasanya dalam

perkawinan yang tidak kafa>’ah merupakan perkawinan yang sah berdasarkan

hukum Islam. Dalam perspektif Mazhab Hanafi pandangan ini merupakan

pandangan yang tepat. Di mana dalam perkawinan tersebut tetap berlaku

hak-hak dalam perkawinan seperti t}ala>q, khulu>’, z}iha>r, li’a>n, dan hak waris,

serta hak-hak lainnya.

Hal tersebut di atas tetap memberikan kepastian hukum bagi para

pelaku pernikahan ini. Sehingga para pelakunya tidak diombang-ambingkan

dengan status yang tidak jelas. Mereka tetap mendapatkan hak yang

semestinya mereka dapatkan setelah melangsung perkawinan.

Selanjutnya dalam pandangan Jemaat Ahmadiyah, perkawinan yang

tidak kafa>’ah menimbulkan sanksi organisatoris bagi pelaku dan juga

pihak-pihak yang turut serta dalam melangsungkan perkawinan tersebut.

Sanksi tersebut berupa dikeluarkan dari keanggotaan jemaat ini dengan

ketentuan:



85

1. Perkawinan ini dianggap Irtidad atau meninggalkan Jemaat Ahmadiyah.

Sehingga orang yang melakukannya dianggap keluar dari jemaat.

2. Seorang anggota Lajnah yang telah diberi nasihat dan peringatan namun

tetap memberontak dan berkeinginan untuk menikahi seorang laki-laki

non-Ahmadi maka dia dikeluarkan dari Nizam Jamaat.

3. Anggota jemaat yang turut serta dalam membantu terlaksananya upacara

perkawinan ini dianggap menentang ketentuan dan tata cara yang telah

ditetapkan oleh Jamaat serta dikenakan sanksi yang direkomendasi.

4. Angota Lajnah yang tetap meneruskan proses perkawinan dengan seorang

laki-laki non-Ahmadi sebelum ada keputusan apapun dari Jemaat tentang

perkawinan tersebut maka dia juga melanggar ketentuan jemaat dan

dikenai sanksi.

5. Anggota Lajnah yang tidak memberitahukan keinginannya untuk

menikah dengan seorang laki-laki non-Ahmadi kepada Jemaat, maka dia

dan orang-orang Ahmadi yang terlibat dalam perkawinan tersebut

dikeluarkan dari Jemaat.

Dalam perspektif Mazhab Hanafi tentang akibat yang ditimbulkan

dalam perkawinan yang tidak kafa>’ah menurut Jemaat Ahmadiyah tersebut

tidak sesuai. Di mana seharusnya akibat dari perkawinan yang tidak kafa>’ah

mengakibatkan timbulnya hak khiyar bagi mempelai perempuan dan hak
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faskh (mengajukan pembatalan perkawinan) di depan pengadilan bagi

walinya. Dalam hal ini terdapat beberapa keadaan yang meliputi:

1. Jika seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak se-kufu dan

salah satu dari para walinya meridhoi, maka bagi wali yang

kekerabatannya lebih dekat berhak untuk mengajukan pembatalan.

2. Jika seorang perempuan dinikahkan oleh walinya dengan laki-laki yang

tidak se-kufu dan telah memutuskan ikatan perkawinan keduanya,

kemudian perempuan ini menikahkan dirinya dengan laki-laki tersebut

tanpa izin walinya, maka wali perempuan ini memiliki hak untuk

memisahkan antara keduanya.

3. Jika seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak se-kufu

dan setelah itu walinya menerima mahar pemberian dari laki-laki, maka

wali perempuan itu dianggap ridho dalam perkawinan ini.

4. Jika seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak se-kufu dan

telah dicampuri, kemudian akad perkawinan antara keduanya diputus oleh

hakim karena ketidakridhoan wali, kemudian ditetapkan baginya

pemenuhan mahar dan ‘iddah, dan laki-laki itu menikah lagi dengan si

permpuan tanpa izin walinya pada masa ‘iddah-nya, kemudian dipisahkan

oleh hakim kembali sebelum keduanya bercampur, maka perempuan ini

berhak atas pembayaran mahar secara penuh dari akad yang kedua dan
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masa ‘iddah yang baru.

5. Jika seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak se-kufu

dengan kedudukan laki-laki itu yang lebih baik darinya, maka wali

perempuan ini tidak berhak untuk memisahkan keduanya.

6. Jika seorang laki-laki memalsukan identitasnya, kemudian si perempuan

menikah dengannya, maka berlaku:

a. Pertama, nasab yang sebenarnya lebih tinggi kedudukannya, maka si

perempuan yang dinikahi itu beserta walinya tidak memiliki hak untuk

khiya>r karena perempuan ini mendapatkan yang lebih baik dari apa

yang dipersyaratkan sebelumnya.

b. Kedua, nasab yang sebenarnya tidak se-kufu, maka si perempuan

memiliki hak khiya>r dan walinya juga berhak untuk memisahkan

keduanya.

c. Ketiga, nasab yang sebenarnya se-kufu, maka si perempuan memiliki

hak khiya>r karena dalam pemenuhan syarat kafa>a`h telah ditinggikan

dengan pengakuan si laki-laki, namun wali si perempuan tidak

memiliki hak untuk memisahkan keduanya.

7. Jika seorang perempuan memalsukan identitasnya, kemudian si laki-laki

menikah dengannya, maka dalam hal ini si suami tidak memiliki hak

khiya>r ketika mengetahui yang sebenarnya.
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Akibat yang ditimbulkan ini lazimnya merupakan konsekuensi dari

hukum Islam, bukan konsekuensi dari aturan organisasi. Karena istilah

kafa>’ah merupakan istilah yang berasal dari hukum Islam yang tak terpisah

dengan ajaran Islam itu sendiri. Sehingga tidak selayaknya aturan organisasi

yang bertentangan dengan hukum Islam yang menggunakan istilah dari

ajaran Islam itu sendiri.

Perkawinan dengan laki-laki non-Ahmadi tersebut merupakan

pelanggaran aturan organisasi bagi jemaat ini dan tidak melanggar aturan

hukum Islam. Berdasarkan hal ini nampak bahwasanya Jemaat Ahmadiyah

memisahkan antara hukum Islam dengan aturan organisasi dari jemaat ini.

Dalam menetapkan aturan organisasi tersebut hanya mengikat bagi para

penganutnya saja sehingga bagi kelompok lain tidak perlu merasa terhina

atas ketentuan tersebut. Sehingga hal ini tidak menghalangi kelompok lain

untuk tetap berinteraksi dengan jemaat ini.

Konsekuensi yang diberikan Jemaat Ahmadiyah bersesuaian dengan

satus hukum dari kafa>’ah yang mereka usung. Di mana lebih menonjolkan

akibat yang bersifat organisatoris, berupa pencabutan dari keanggotaan

jemaat guna menjamin eksistensi jemaat ini. Dalam perspektif Mazhab

Hanafi akibat hukum Islam yang ditetapkan berupa hak khiya>r dan hak

faskhi bertujuan untuk menghindari aib dan cela dalam perkawinan.
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Jemaat Ahmadiyah memandang penting kesamaan pasangan Ahmadi

dalam perkawinan dengan sudut pandang organisasi dan keagamaan yang

mereka fahami. Dalam perspektif Mazhab Hanafi selayaknya dalam

perkawinan lebih mementingkan terhindarnya aib di masyarakat bagi calon

mempelai perempuan dan walinya yang dapat mengakibatkan pernikahan

tidak harmonis di kemudian hari.

Meskipun demikian, menurut penulis sanksi yang dikeluarkan dari

organisasi dengan tidak menganggapnya telah melanggar hukum Islam

merupakan ketentuan yang tidak menimbulkan persoalan yang sangat pelik

di masyarakat. Hal ini guna menjamin tujuan perkawinan, yakni membentuk

keluarga yang harmonis. Meskipun konsep keluarga harmonis dalam jemaat

ini dianggap tidak sesuai oleh kelompok lain.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai perspektif Mazhab

Hanafi tentang konsep kafa>’ah dalam perkawinan menurut Jemaat

Ahmadiyah ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Perspektif Mazhab Hanafi tentang macam kriteria kafa>’ah dalam

perkawinan menurut Jemaat Ahmadiyah berupa keturunan, harta, dan

agama merupakan pendapat yang sesuai. Adapun mengenai kriteria rupa

merupakan hal yang tidak dipertimbangkan sebab tidak menimbulkan aib.

Selanjutnya dalam penetapan kriteria agama sebagai prioritas utama

merupakan hal yang semestinya, namun dalam mengartikan agama

dengan keikutsertaan dalam jemaat merupakan hal yang tidak sesuai, di

mana agama seharusnya diartikan dengan kesalehan dan ketakwaan.

2. Perspektif Mazhab Hanafi tentang status hukum kafa>’ah yang bukan

bagian dari rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut Jemaat

Ahmadiyah adalah pendapat yang sesuai. Adapun penetapan status

hukumnya sebagai syarat keagamaan atau kerohanian dan hak bagi

mempelai perempuan, walinya, dan mempelai laki-laki adalah tidak sesuai,
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seharusnya kafa>’ah ditetapkan sebagai syarat la>zimah dalam perkawinan

yang merupakan hak mempelai perempuan dan walinya saja.

3. Perspektif Mazhab Hanafi tentang perkawinan yang tidak se-kufu sebagai

perkawinan yang sah menurut Jemaat Ahmadiyah adalah pendapat yang

sesuai. Adapun pemberian sanksi organisatoris bagi pelaku perkawinan ini

adalah tidak sesuai, seharusnya diberi hak khiya>r bagi istri dan hak faskh

bagi walinya.
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