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ABSTRAKSI 

Sri Nur Yanti, 2014, Pandangan Tokoh HTI Ponorogo Terhadap Peran Istri 

Pencari Nafkah Yang Bekerja Sebagai TKW. Pembimbing (1) Dr. H.Luthfi 

Hadi Aminuddin, M.Ag, (2) Udin Safala, M.H.I. Skripsi Jurusan Syariah 

dan Ekonomi Islam, Program Studi Ahwal Syahsiyah  

Kata kunci: HTI,  nafkah, TKW. 

HTI (Hizbut Tahrir Islam)  adalah sebuah partai politik berideologi Islam 

yang dipelopori oleh Shaykh Taqiyuddi>n al-Nabhani>. Tujuan mereka adalah 

untuk membangkitkan  kembali tegaknya khilafah Islamiyah. Yang mana mereka 

melandaskan halal dan haram seluruh tindakan manusia pada syari’at Islam sesuai 
dengan pemahaman mereka. Pada era ini banyak wanita khususnya di daerah 

Ponorogo yang memilih menjadi TKW (tenaga kerja wanita) demi kelangsungan 

kehidupannya. Kondisi tersebut membuat wanita seakan-akan menjadi 

tulangpunggung keluarga dalam mencari nafkah. Selain itu menjadi TKW 

memiliki dampak yang sangat besar dalam keutuhan keluarga dan pertumbuhan 

anak-anak yang ditinggalkan. Padahal dalam syari’at Islam jaminan nafkah 
keluarga berada di tangan seorang suami.  

Fenomena di atas menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian 

dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana pandangan Tokoh HTI Ponorogo 

terhadap peran istri pencari nafkah yang bekerja sebagai TKW. (2) Bagaimana 

pandangan Tokoh HTI Ponorogo tentang harta hasil usaha isteri. 

Dalam menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan pendekatan 

kualitatif, jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan ((field research), data 

dikumpulkan dengan menggunakan teknik interviev (wawancara), dokumentasi 

dan observasi, selanjutnya data dianalisa menggunakan analisa kualitatif. Adapun 

dari hasil penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut:  menurut Tokoh HTI ( 

Hizbut Tahrir Indonesia) Ponorogo Istri yang bekerja sebagai TKW (Tenaga 

Kerja Wanita) hukumnya haram. Sedangkan mengenai harta hasil usaha istri ini 

menjadi hak penuh milik istri 100%, karena jerih payah seorang istri. Adapun 

suami boleh menggunakan harta ini jika mendapat izin dari istrinya atau harta tadi 

dihibahkan kepada suaminya. Dengan ini suami terhindar dari menggunakan 

barang atau harta  orang lain tanpa seizin yang punya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era yang semakin maju ini kecenderungan aktivitas kerja ekonomi 

masyarakat semakin kuat, tidak hanya kaum Adam, kaum Hawa pun mendapat 

peluang yang bagus untuk bekerja baik dalam bidang ekonomi maupun sosial. 

Dalam Islam juga dijelaskan bahwa bekerja itu merupakan suatu kewajiban 

bagi manusia. Bekerja adalah jalan utama yang dianjurkan al-Qur’an untuk 

menjauhkan diri dari kemiskinan.
1
 Di al-Qur’an telah dijelaskan  dalam Surat 

al-Qas{as{ ayat 77: 

                                  
 

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan 

kebahagiaannmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah 

(kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik 

kepadamu.”2
 

 

 Islam memuat ajaran-ajaran yang mengatur manusia untuk bekerja dan 

mencari nafkah dengan jalan yang halal. Dalam ajaran Islam, suami adalah 

                                                           
1
 Husein Syahata, Ekonomi Rumah Tangga Muslim (Jakarta: Gema Insani, 1998), 62-63.  

2
 Depag RI, Al-Qur’an, 28:77. 
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penanggung jawab utama atas usaha mencari sumber keuangan rumah tangga. 

Suami yang dituntut oleh syari’at untuk memberi nafkah berupa pakaian, 

makanan, tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya sesuai dengan 

kemampuannya.
3
 

Dalam Undang-Undang perkawinan pasal 80 ayat 2 disebutkan bahwa:  

Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan 

hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
4
 

Suami adalah secara individu yang wajib memenuhi kebutuhan hidup 

anak dan istrinya. Akan tetapi, bukan berarti istri tidak boleh bekerja dan ikut 

bekerja sama dengan suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga.
5
 

Islam memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan 

perempuan, Islam tidak melarang kaum perempuan untuk bekerja dan 

mempunyai pekerjaan di luar rumah selama pekerjaan itu tidak mengganggu 

pekerjaan rumahnya dan merendahkan martabatnya serta dalam Islam kaum 

perempuan diperkenankan untuk bekerja, mengembangkan seluas-luasnya 

segala keahlian yang dimiliki.
6
 Seperti dalam firman Allah Surat al-Nisa >’ ayat 

32 yang berbunyi: 

…..    
   

    … 
 

                                                           
3
  M. Sayyid Ahmad Musayyar, Akhlak Al-Usrah Al-Muslimah Buhuts WaFatawa , terj. 

Fathurrahman dkk (t.tp.: PT Gelora Aksara,  2008), 290. 
4
 UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Surabaya: Rona Publishing, t.th), 123.  

5
  M. Qurais Shihab, Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui (Jakarta: 

Lentera Hati, 2002), 203. 
6
 Abu Yazid, Fiqih Realitas, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005),303. 
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Artinya: “…….bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka 

usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang 

mereka usahakan…….”7
 

 

Akan tetapi di sini Islam memberi rambu-rambu yang mesti dipatuhi 

dalam kehidupan masyarakat muslim, dijalankan dengan penuh keharmonisan 

dan ketenangan.
8
 Ima>m al-Sha’rawi> berpendapat bahwasannya apabila isteri 

berkeinginan mengangkat derajat kehidupan rumah tangganya, maka isteri 

diperbolehkan bekerja dengan syarat pekerjaan yang diambil dan dilaksanakan 

tidak  melalaikan tugas domestiknya sebagai isteri dan ibu rumah tangga.  Dari 

sini bisa kita pahami bahwa Ima>m al-Sha’rawi> tidak melarang perempuan 

bekerja, baik itu bekerja di dalam rumah atau di luar rumah. Tetapi harus 

diingat  tugas utama seorang istri dan ibu rumah tangga adalah mendidik anak, 

mengasuh anak, serta menjadi tempat berteduh suami di rumah.
9
 

Kewajiban memberi nafkah bagi suami adalah karena adanya ikatan 

perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk 

keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.10
 Demi terwujudnya hal itu 

maka perlu adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak isteri untuk 

mendapatkan nafkah dari suaminya yakni dengan memenuhi segala 

kebutuhannya sesuai dengan syara’. 

Menurut pendapat Tokoh HTI Ponorogo bahwa yang berkewajiban 

memberi  nafkah bagi anggota keluarganya adalah suami, jika ada alasan 

                                                           
7
 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Kudus: Menara Kudus, 1997), 83. 

8
 Ibnu Barnawa, Suami Isteri Berkarakter Surgawi (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 

426-427. 
9
 Hj.Istibsyaroh, Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Ays-Sya’rawi 

(Bandung: PT Mizan Publika, 2004), 164-165. 
10

  Ibid.,163-164. 
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tertentu  suami tidak mampu dan tidak bisa memenuhi kewajibannya memberi 

nafkah keluarga, dalam artian suami cacat maka kewajiban nafkah ditujukan 

kepada kerabat terdekat yang mampu, jika kerabat terdekat juga tidak mampu  

maka kewajiban memberi nafkah  ditujukan kepada Negara sepenuhnya.
11

 

Pada zaman modern ini banyak perempuan yang mendapatkan peluang 

kerja yang sangat banyak dan tinggi. Seperti perempuan memilih keluar rumah 

untuk  bekerja menjadi  tenaga kerja wanita (TKW), seperti berdagang, 

pegawai negeri sipil dan lain-lain. Hal ini merupakan salah satu tujuan dari hal 

tersebut adalah untuk keluar dari kesulitan ekonomi yang melilitnya dan 

mendapatkan penghasilan yang bisa menjadi sumber penghidupan keluarga.
12

 

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya wanita pun 

diperbolehkan bekerja di luar rumah sebagai TKW, yang bertujuan untuk 

mencari kebutuhan keluarga seperti nafkah, yang mana pada realita sekarang 

ini, terutama di Kabupaten Ponorogo bagian pedesaan dan pelosok, justru 

banyak sekali wanita yang bekerja sebagai TKW di luar negeri. Kebanyakan 

dari para TKW tersebut hanya memprioritaskan gaji atau upah yang sangat 

tinggi, karena kerja di luar negeri memang sangat menjanjikan. Penghasilan 

kerja di luar negeri jauh lebih besar dibandingkan dengan upah atau gaji di 

dalam negeri.
13

 Mereka pun tidak mempermasalahkan wanita yang bekerja ke 

luar negeri, yang ada dalam benak pikirannya hanya mendapat uang banyak, 

tidak terlilit hutang dan kebutuhan ekonominya tercukupi, tanpa berpikir 

panjang apa dampak yang terjadi setelahnya. Karena kurangnya pendidikan 

                                                           
11

  Manifesto  Hizbut Tahrir untuk Indonesia, Hizbut Tahrir (Jakarta: t.p., 2009), 37. 
12

 Abu Yasid, Fikih Keluarga  (t.tp.: PT.Gelora Aksara Pratama, t.th), 43-44. 
13

  Abu Yasid, Fikih Realitas (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 301. 
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agama maupun pendidikan umum, yang mana itu membuat para wanita 

memaksakan diri untuk tetap bisa bekerja ke luar negeri. Padahal seorang 

wanita itu juga mempunyai kewajiban sebagai Ummul Madrasah yang 

terpenting untuk memberikan pendidikan pada anak-anaknya. Selain itu 

seorang wanita juga mempunyai peran untuk mengatur segala urusan rumah 

tangga. Padahal mengatur segala urusan rumah tangga itu sudah merupakan 

tugas yang amat berat apalagi perempuan yang mempunyai peran ganda. 

Sebagai seorang suami yang masih mampu memberikan nafkah istri dan 

keluarganya, seharusnya suami itu mencegah isterinya untuk tidak bekerja ke 

luar negeri, karena madaratnya sangat besar dari pada manfaatnya. 

Di Kabupaten Ponorogo banyak istri yang bekerja sebagai TKW untuk 

mencari nafkah keluarga, terutama di daerah pedesaan dan daerah pelosok. 

Oleh karena itu penulis ingin meneliti kasus tersebut lebih dalam dan berupaya 

mencari solusi bagaiman masalah ini bisa diketahui dan diselesaikan secara 

pasti dengan mencoba mencari pendapat kepada Tokoh HTI Ponorogo yang 

penulis anggap sebagai tokoh yang memiliki ilmu luas dan mendalam terutama 

dalam masalah ilmu agama Islam yaitu HTI Ponorogo.   

HTI adalah sebuah partai politik yang berideologi Islam. Hizbut Tahrir 

berdiri pada tahun 1935 di al-Quds (Bayt al-Maqdi>s), Palestina. Gerakan ini 

menitikberatkan perjuangan dan membangkitkan umat diseluruh dunia untuk 

mengembalikan kehidupan Islam melalui kembali tegaknya khilafah Islamiyah. 

Hizbut Tahrir ini didirikan dan dipelopori oleh Shaykh Taqiyuddi>n al-Nabhani>, 

seorang ulama alumni Al-Azhar Mesir dan pernah menjadi hakim di 
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Mahkamah Syari’ah di Palestina. Setelah al-Nabhani meninggal pada tahun 

1977 M, kepemimpinan Hizbut Tahrir kemudian dilanjutkan oleh Shaykh Abd 

Qadi>m Yu>suf Zallu>m, hingga tahun 2003. Kemudian dilanjutkan oleh Atha’ 

Abu Rashthah hingga sekarang. 

Hizbut Tahrir bertujuan untuk melangsungkan kehidupan Islam dan 

mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Yang mana seluruh 

aktivitas kehidupan diatur sesuai dengan hukum-hukum syari’at serta 

menjadikan seluruh pandangan hidup dilandaskan pada standar halal dan 

haram, dibawah naungan daulah Islamiyah, yaitu daulah khilafah yang 

dipimpin oleh khalifah yang diangkat dan dibaiat oleh umat Islam untuk 

didengar dan ditaati untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan kitabullah 

dan sunnah Rasul-Nya, serta mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru 

dunia dengan dakwah dan seorang jihad. Disamping itu, aktivis Hizbut Tahrir 

bertujuan untuk membangkitkan kembali umat Islam dengan kebangkitan yang 

benar dan berpikir dengan pemikiran yang cerah, serta mngembalikan umat 

Islam ke masa kejayaan dan masa keemasan yakni umat dapat mengambil alih 

kendali Negara-negara dan bangsa di dunia ini.
14

 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan-kesalahan serta menyamakan persepsi 

dalam memahami isi penelitian yang berjudul “Pandangan Tokoh HTI 

Ponorogo Terhadap Peran Istri Pencari Nafkah Sebagai TKW” maka sangat 

                                                           
14

 Hizbut Tahrir, Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia, 67-69. 
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diperlukan sekali untuk dijelaskan penting dalam judul penelitian sebagai 

berikut: 

1. HTI adalah organisai politik Islam global yang didirikan pada tahun 1953 

dibawah pimpinan pendirinya seorang ulama, pemikir, politis ulung, dan 

hakim pengadilan banding di al-Quds (Yerusalem) Taqiyudin 

Annabhani. HTI beraktifitas di seluruh lapisan dunia Islam masuk 

menagajak kaum muslimin untuk melanjutkn kehidupan Islam di bawah 

naungan Negara khilafah. Organisasi ini dibawa ke Indonesia sekitar 

tahun 1980-an yang dibawa oleh mahasiswa Indonesia yang belajar di 

timur tengah yang disebut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
15

 

2. Nafkah adalah belanja untuk hidup, berupa uang atau pendapatan suami 

yang wajib diberikan kepada istri dan keluarganya untuk keperluan 

sehari-hari berupa makanan, tempat tinggal dan obat-obatan.  

3. TKW (Tenaga Kerja Wanita) adalah wanita yang bekerja diluar negeri. 

  

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pandangan Tokoh HTI Ponorogo terhadap peran istri pencari 

nafkah yang bekerja sebagai TKW?  

2. Bagaimana pandangan Tokoh HTI Ponorogo tentang harta hasil usaha 

istri? 

 

D. Tujuan Penelitian  
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1.   Untuk mengetahui pandangan Tokoh HTI Ponorogo terhadap peran isteri 

pencari nafkah yang bekerja sebagai TKW.  

2. Untuk mengetahui harta hasil usaha istri menurut pandangan Tokoh HTI 

Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dari setiap penelitian yang penulis akan laksanakan diharapkan 

memberi manfaat. Adapun studi ini diharapkan bermanfaat untuk: 

1. Kegunaan secara ilmiah (teoritis): Penelitian ini untuk memperkaya 

khazanah ilmu pengetahuan yang lebih luas dan memberikan interpretasi 

tentang pandangan Tokoh HTI dan MHTI Ponorogo terhadap peran isteri 

pencari nafkah yang bekerja sebagai TKW.  

2. Kegunaan secara terapan (praktis): Penelitian ini sebagai sumbangan 

informasi pemikiran kepada masyarakat umum dan khususnya para 

praktisi hukum, agar dapat dijadikan rujukan sekaligus penelitian lanjutan 

mengenai peran istri yang mencari nafkah. 

 

F. Telaah Pustaka 

Dari hasil penelusuran penulis, karya tulis yang mengenai nafkah yang 

penulis ketahui yaitu: Skripsi Anang Hailala yang berjudul, “Pandangan Para 

Kyai Terhadap TKW di Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Ponorogo”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang hukum TKW menurut 

pandangan para Kyai yaitu makroh. Karena tidak sesuai dengan firman Allah 
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dalam surat an-Nisa’ ayat 34. Perbedaan skripsi Anang dengan skripsi penulis 

terletak pada hukum istri yang keluar rumah sebagai TKW.  

Kemudian skripsi Titin Agustin yang berjudul “Peran Wanita di Luar 

Perspektif Hukum Islam Study Kasus Di Kelurahan Banyu Dono Ponorogo 

Kabupaten Ponorogo. Dalam skripsi ini Titin menjelaskan tentang perspektif 

Hukum Islam tentang alasan peran wanita diluar rumah serta perspektif Hukum 

Islam tentang seberapa besar pengaruh peran wanita diluar rumah di kelurahan 

Banyudono Kabupaten Ponorogo. Hasil skripsi Titin dengan skripsi penulis 

sama. Alasannya karena kurangnya kasih sayang, khususnya bagi anak-anak 

dan juga bisa menyebabkan retaknya hubungan keluarga ini jelas tidak 

diperbolehkn oleh syara’.16
 

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan sejauh ini belum ada 

karya tulis ilmiah atau skripsi yang membahas mengenai peran istri pencari 

nafkah yang bekerja sebagi TKW menurut pandangan Tokoh HTI Ponorogo.  

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian   

Penelitian  ini  menggunakan  model  penelitian  lapangan  (field 

reseach) dengan metode penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif 

adalah membuat deskripsi atau gambaran mengenai  fakta-fakta, kejadian-

kejadian, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.
17

 

                                                           
16

 Titin Agustin,” Peran Wanita di Luar Perspektif Hukum Islam Study Kasus di 
Kelurahan Banyu Dono Ponorogo Kabupaten Ponorogo” (Skripsi STAIN Ponorogo: Syari’ah 
Ahwalus Syahsiyah, 2010). 

17
 Rusady Ruslan, Metodologi Penelitian: Public Relation dan Komunikasi (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2006), 32. 
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2. Lokasi penelitian 

Adapun lokasi penelitian yang peneliti lakukan adalah di wilayah 

Ponorogo. 

3. Data penelitian 

Dalam hal ini data-data yang diteliti meliputi pandangan Tokoh 

HTI Ponorogo terhadap peran istri pencari nafkah yang bekerja sebagai 

TKW dan harta hasil usaha istri.  

4. Sumber Data 

a) Data primer  

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan 

langsung dari individu dalam bentuk wawancara yang menjadi obyek 

penelitian yang telah disebutkan dalam subyek penelitian, yaitu tokoh 

HTI Ponorogo: Mahfud, H. Nawawi, Kateni, Kastolani, Hasbullah, 

Ervan. 

b) Data sekunder 

Dalam  hal  ini  penulis menggunakan  buku-buku dokumen yang 

ada kaitannya dengan Hizbut Tahrir, sehingga  bisa  dijadikan  bahan  

acuan  dan  bisa digunakan  untuk  menyelesaikan  permasalahan-

permasalahan  yang penulis angkat. 

c) Data Tersier 
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Data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data 

primer dan data sekunder, seperti kamus, ensiklopedi dan yang 

berhubungan dengan yang dibahas dalam skripsi ini.  

5. Metode Pengumpulan data 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka metode 

pengumpulan data lebih tepat dengan menggunakan metode wawancara. 

Metode wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih bertatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan.
18

 Peneliti menggunakan wawancara mendalam, artinya 

peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang 

berhubungan dengan fokus permasalahan yaitu terkait peran istri pencari 

nafkah yang bekerja sebagi TKW dan harta hasil usaha istri. Sehingga 

dengan secara mendalam data-data bisa dikumpulkan semaksimal 

mungkin. Dalam penelitian ini peneliti memilih Tokoh HTI Ponorogo 

yang dimintai argumennya. 

6. Metode dan Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data 

dalam periode tertentu. Dalam penelitian ini analisis data mengikuti 

konsep Miles dan Huberman. Mereka mengemukakan bahwa aktifitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

                                                           
18

 Cholid Nurbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 

1997), 83. 
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secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. 

Aktifitas dalam analisis data yaitu data reduction
19

, data display
20

, dan 

conclusion drawing/verification
21

. Dalam penelitian ini data yang 

diperoleh melalui wawancara yang masih kompleks tentang peran istri 

pencari nafkah yang bekerja sebagai TKW, kemudian direduksi dengan 

memilih dan memfokouskan pada hal-hal pokok yaitu yang berkaitan 

langsung dengan rumusan masalah tentang pandangan Tokoh HTI 

Ponorogo tentang peran istri pencari nafkah yang bekerja sebagai TKW 

dan harta hasil usaha istri. Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan 

inti dari pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah.  

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari 

konsep keahlian (validitas) dan keandalan (reliability).
22

 Derajat 

kepercayaan keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan teknik 

pengamatan yang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat 

relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

                                                           
19

 Mereduksi data dalam konteks penelitian yang dimaksud adalah merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, membuat kategori. Dengan memilih 

data yang telah direduksi memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan data selanjutnya. Memahami Penelitian Kualitatif, 91-100. 
20

 Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data atau 

menyajikan data kedalam ola yang dilakukan dalam  uraian singkat, bagan, grafik, matrik, 

network, dan chart. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama enelitian, 

maka pola tersebut sudah menjadi pola buku yang selanjutnya akan didisplaykan pada laporan 

akhir penelitian. Memahami Penelitian Kualitatif, 91-100. 
21

 Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif dalam penelitian ini adalah penarikan 

kesimpulan yang dapat menggambarkan pola yang terjadi. Lihat Sugiono, Memahami Penelitian 

Kualitatif, 91-100 
22

 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), 92. 
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Agar lebih mudah dalam pembahasan dan pemahaman skripsi ini, 

maka penulis akan membagi dalam lima bab dan beberapa subbab yang secara 

garis besarnya dapat penulis gambarkan sebagai berikut: 

BAB I:  PENDAHULUAN 

Merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara umum 

dari seluruh isi skripsi ini, yang meliputi: latar belakang masalah, 

penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika 

pembahasan. 

BAB II: PANDANGAN ULAMA TENTANG ISTRI YANG KELUAR 

RUMAH UNTUK BEKERJA 

Berisi tentang teori yang menguraikan tentang dalil-dalil dari al-

Qur’a>n dan al-Sunnah yang berkaitan tentang nafkah. Serta 

pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, pembagian nafkah, hak 

dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga, syarat-syarat 

nafkah, kadar nafkah, hukum istri keluar rumah, harta hasil usaha 

istri. 

BAB III: PANDANGAN TOKOH HTI PONOROGO TERHADAP PERAN 

ISTRI YANG MENCARI NAFKAH SEBAGAI TKW 

Memaparkan tentang lokasi penelitian, sejarah sekilas tentang HTI 

Ponorogo terhadap peran istri pencari nafkah sebagai TKW serta 

harta hasil usaha istri menurut Pandangan Tokoh HTI Ponorogo. 
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BAB IV: ANALISIS PANDANGAN TOKOH HTI PONOROGO 

MENGENAI PERAN ISTRI PENCARI NAFKAH SEBAGAI 

TKW  

Merupakan analisis pandangan Tokoh HTI Ponorogo mengenai 

peran istri pencari nafkah yang bekerja sebagai TKW, dan 

mengenai harta hasil usaha istri.  

BAB V: PENUTUP 

Merupakan penutupan dari pembahasan yang berisi kesimpulan 

dan saran-saran. 
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BAB II 

PANDANGAN ULAMA TENTANG ISTRI YANG KELUAR RUMAH  

UNTUK BEKERJA 

 

 

A. Pengertian Nafkah 

Nafkah berasal dari bahasa arab yakni nafqah, artinya biaya, belanja, 

pengeluaran uang. Sedangkan nafkah menurut istilah adalah uang atau harta 

yang digunakan oleh seseorang untuk suatu keperluan yang baik atau 

dibelanjakan untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya.
23

  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian nafkah 

adalah belanja untuk hidup berupa uang atau pendapatan suami yang wajib 

diberikan kepada istrinya dan keluarganya untuk keperluan sehari-hari berupa 

makanan, nafkah juga bisa berupa bekal hidup sehari-hari.
24

 

Nafkah dalam Ensiklopedi Islam al-Kamil adalah menanggung 

kehidupan orang yang ada dalam tanggungannya yang meliputi makanan, 

pakaian,tempat tinggal dan hal-hal lain yang terkait dengan nafkah.
25

 

 

 

B. Dasar Hukum Nafkah 

Dalam suatu pernikahan yang telah dilangsungkan dengan syarat dan 

rukun tertentu yang sempurna dan yang menjadikan sahnya suatu 

perkawinan, sehingga mempunyai akibat hukum yang mengikat berupa hak 

                                                           
23

   Abdul Aziz, Ensiklopedi (Jakarta: PT. Ictar Baru Van Hoeve, t.th.), 1281.  
24

  Hasan Alwi, KBBI Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa  (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 

170.  
25

  Muhammad Ibrahim bin Abdullah at-Tuwaijiri, Ensiklopedi Islam al-Kamil (Jakarta: 

Darus Sunnah, 2008), 1047.   
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dan kewajiban yang berada pada suami, istri maupun yang ada pada 

keduanya.
26

 

Pemberian nafkah itu wajib bagi suami kepada istrinya. Hak atas 

nafkah istri telah ditetapkan dengan jelas dalam al-Qur’a>n. Dasar nafkah yang 

disebutkan dalam al-Qur’a>n adalah sebagai berikut: 

 Kewajiban ini ditetapkan dalam al-Qur’a>n Surat al-Baqarah ayat: 233.. 

…    
   …    

 

Artinya: ”Dan kewajiban ayah memberi nafkah dan pakaian kepada para 

ibu dengan cara yang ma’ruf “.  27
 

 

Maksud al-mawlu>d dalam ayat diatas adalah ayah, al-rizq maksudnya 

makanan secukupnya, kiswah artinya pakaian. Sedangkan al-ma’ru>f artinya 

kebaikan tidak kikir dan berlebihan.
28

 

Kewajiban nafkah diterangkan lagi dalam Surat al-T{ala>q ayat 7: 

                                

 

Artinya:  ”Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 

kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah 

memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. 

Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan 

                                                           
26

 Ahmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan  (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 75. 
27

 Depag RI, al-Qur’an dan terjemahnya  (Bandung: Gema Risalah, 1993), 57. 
28

 Al Hamdani, Risalah Nikah, Terj. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 144. 
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sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan 

memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”29
 

 

Kewajiban memberi  nafkah oleh suami kepada istri bukan hanya 

terdapat dalam Hukum Islam saja,  akan tetapi juga terdapat dalam Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berlaku di Indonesia. Hal ini terdapat 

dalam pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, suami wajib melindungi istrinya dan 

memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan 

kemampuannya.
30

 Di sini terlihat bahwa belanja kehidupan keluarga menjadi 

tanggung jawab suami dalam pengertian belanja termasuk: belanja keperluan 

rumah tangga sehari-hari, biaya pemeliharaan anak dan biaya sekolah dan 

pendidikan anak-anak.
31

 

 

C. Pembagian Nafkah 

1. Nafkah untuk diri sendiri 

Seseorang diharuskan menafkahi diri sendiri sebelum menafkahi 

orang lain, dengan demikian seSeorang yang telah mampu menopang 

kehidupannya sendiri maka diharapkan mampu membantu meringankan 

beban orang lain yang menjadi tanggungannya.
32

Demikian juga agama 

Islam menyarankan agar nafkah untuk diri sendiri di dahulukan dari pada 

                                                           
29

 Departemen Agama RI, al-qur’an dan terjemahnya, 946.  
30

Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia  (Surabaya: 

Arikoto,t.th.), 16. 
31

Soemiyati, Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan (Yogyakarta: Liberty, 

1982), 90. 

 
32

  Hasby Ash-shiddiqy, Hukum-hukum Fikih Islam (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 

1997), 263. 
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nafkah untuk orang lain. Diri sendiri tidak dibenarkan menderita, karena 

mengutamakan orang lain.
33

 

2. Nafkah untuk orang lain 

Adapun nafkah untuk orang lain disebabkan karena adanya 

hubungan kepemilikan yaitu nafkah seseorang terhadap budak yang ia 

miliki, seorang budak yang berhak mendapatkan nafkah apabila ia patuh 

dan taat terhadap tuannya yakni menjalankan tugas-tugsnya sesuai 

dengan kemampuannya, sabda Rasullulah saw yang artinya “Alangkah 

besar dosanya orang yang menahan-nahan makan (upah dan sebagainya) 

orang yang menjadi tanggung jawabnya”. (HR. Muslim).34
  

Nafkah lain karena disebabkan adanya hubungan perkawinan 

yaitu setelah akad nikah, maka suami wajib memberi nafkah kepada 

istrinya paling tidak kebutuhan pokok sehari-hari, diantaranya tempat 

tinggal, pakaian dan juga termasuk kebutuhan pokok.
35

 Mengenai 

kewajiban memberi nafkah dijelaskan dalam al-Qur’a>n dalam Surat al-

T{ala>q ayat 7: 

                                

                                                           

 
33

 Ali Hasan, Pedoman Hidup berumah tangga dalam Islam (Jakarta: prenada Media, 

2003), 213-214.  
34

 Ma’mum Daud, Tejemah Shohih Muslim III (Jakarta: Widjaya, 1983), 181.  
35

  Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam (Jakarta: Prenada Media, 

2003), 214. 
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Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 
kemampuannya. dan orang yang disempitkan rejekinya 

hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah 

kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang 

melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah 

kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”36
 

 

Ayat di atas dapat dipahami bahwa nafkah yang harus diterima, 

jangan ditargetkan atau ditentukan jumlahnya, tetapi disesuaikan dengan 

pemasukannya sehingga tidak menjadi beban bagi suami.  

 

D. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri dalam Rumah Tangga 

Apabila akad nikah sudah sah dan berlaku, maka ada beberapa akibat 

hukum yang harus dilaksanakan dalam kehidupan keluarga suami istri  yang 

mana akan menimbulkan hak dan kewajiban suami istri. Hak isteri 

merupakan kewajiban suami, sedangkan hak suami merupakan kewajiban 

istri, jadi disini antara hak dan kedudukan istri itu seimbang dengan hak dan 

kedudukan suami. Hak dan kewajiban ini antara lain: 

1. Hak istri atas suami 

a. Hak kebendaan berupa nafkah. 

Nafkah adalah sesuatu yang di keluarkan oleh seseorang yang 

menjadi tanggung jawabnya. Keperluan yang dikeluarkan ini adalah 

keperluan yang baik-baik seperti makanan, tempat tinggal, pelayanan, 

dan obat-obatan.
37

 

                                                           
36

 Departemen Agama RI, al-Qur’n dan Terjemahnya, 946. 
37

 Muhammad Mutawalli, suami Istri Berkarter Surgawi, terj. Ibnu Barnawa  (Jakarta: 

Pustaka Al-Kautsar, 2007), 183.  
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Kewajiban memberi nafkah dalam al-Qur’a>n dibebankan kepada 

suami, karena adanya ikatan perkawinan dan juga konsekuensi dari 

akad nikah yang sah, seperti menyediakan nafkah keperluan istri. 

Misalnya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan obat-obatan.
38

  

b. Hak bukan Kebendaan. 

1) Menggauli istrinya  dengan baik dan patut. 

Pergaulan disini secara khusus adalah pergaulan suami istri, 

termasuk hal-hal yang berkenan pemenuhan kebutuhan sosial. 

Sesuai dalam firman Allah Surat al-Nisa>’ ayat 19: 

….  
  ….     

 

Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka secara patut.”39
 

 

Bentuk pergaulan yang dikatakana dalam ayat tersebut 

adalah pergaulan yang ma’ru>f  dalam artian kehidupan yang baik. 

Dalam hal ini diserahkan pada pertimbangan adat dan lingkungan 

setempat, dan suami harus menjaga ucapan dan perbuatannya 

jangan sampai merusak atau menyakiti perasaan istrinya.
40

 

2) Mendatangi istri. 

Ibn Hazm berpendapat bahwa mengumpuli isteri itu wajib, 

sekurang-kurangnya sekali dalam setiap kali suci, jika suaminya 

sanggup. Apabila suami tidak melakukannya dianggap maksiat.
41

  

                                                           
38

 Ibid.,183. 
39

 Al-Qur’an, 4: 19. 
40

 Amir Syarifudin,Hukum Perkawinan Islam di Indonesia  (Jakarta: Kencana, 2009), 160-

161. 
41

  Al-Hamdani, Risalah Nikah, 166-167. 
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2. Hak Suami atas Istri 

a. Taat, patuh dan setia kepada suami, selama suami tidak menyuruh 

maksiat. 

b. Istri menjaga dirinya dan harta suami, jika suami tidak ada di rumah. 

c. Menggauli suaminya secara layak dan sesuai kodratnya. 

d. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya. 

e. Menjaukan diri dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi 

suaminya. 

f. Tidak bermuka masam di depan suaminya.
42

 

3. Hak bersama suami istri. 

Dengan adanya akad nikah, antara suami istri mempunyai 

tanggungjawab secara bersama, diantaranya: 

a. Suami dan istri boleh bergaul, bersenang-senang mengadakan 

hubungan seksual di antara keduanya, karena hal tersebut sebenarnya 

hakikat dari suatu pernikahan. 

b. Haram melakukan pernikahan, artinya baik suami maupun istri tidak 

boleh melakukan pernikahan dengan saudara masing-masing 

(hubungan mushaharah). 

c. Hubungan saling mewarisi di antara suami istri. Setiap pihak berhak 

mewarisi pihak lain bila terjadi kematian. 

d. Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa 

rahmah.43
 

                                                           
42

 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia  (Jakarta: Kencana, 2009), 162-

163. 



23 
 

 

E. Syarat-Syarat Nafkah 

Untuk memenuhi nafkah harus dipenuhi beberapa syarat-syarat. 

Apabila tidak terpenuhi, maka tidak berhak menerima nafkah. Mengenai 

syarat-syarat nafkah ada beberapa perbedaan pendapat ulama diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Jumhu>r al-‘Ulama>’ 

Suami yang wajib memberikan nafkah kepada istrinya dengan 

syarat: 

a. Istri menyerahkan dirinya kepada suaminya sekalipun belum 

menggauli istrinya. 

b. Istri telah dewasa dalam arti sudah pantas untuk digauli. Apabila 

istrinya belum dewasa maka tidak wajib memberi nafkah. 

c. Perkawinan suami dan istri telah memenuhi syarat dan rukun 

perkawinan yang sah. 

d. Istri taat dan patuh kepada suaminya. 

2. Madhhab Ma>liki 

Disini, Madhhab Ma>liki membedakan nafkah istri yang telah 

digauli dan belum digauli sebagai berikut: 

a. Syarat nafkah istri yang belum digauli 

1) Istri mempunyai kemampuan serta mampu melakukan hubungan 

badan, apabila istri menolak untuk diajak hubungann badan 

maka istri tidak wajib menerima nafkah.  

                                                                                                                                                               
43

  Ibid.,163-164. 
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2) Apaabila istri masih kecil dan belum layak untuk diajak 

hubungan badan maka ia tidak berhak mendapak nafkah. 

Apabila suami masih kecil belum baligh dan belum layak untuk 

melakukan hubungan badaan maka suami tidak wajib untuk 

memberi nafkah terhadap istrinya. 

b. Syarat nafkah istri yang sudah digauli 

1) Istri tidak nushuz kepada suaminya. 

2) Suami mampu menanggung nafkah istrinya, jika suami tidak 

mampu maka tidak wajib memberi nafkah kepada istrinya. 

 

F. Kadar Nafkah 

Mengenai kadar nafkah ini banyak perbedaan pendapat para ulama 

diantaranya: 

1. Madhhab Sha>fi’i > berpendapat bahwa nafkah makanan wajib diberikan 

kepada istri sesuai dengan kemampuannya. Namun jumlah makanan 

yang diberikan sama dengn kafarat sumpah, yaitu atas suami yang kaya 

dua mud per hari, atas suami yang sedang satu setengah mud per hari, 

atas saumi yang miskin satu mud per hari.
44

 

2. Ima>m Ma>lik dan Ima>m H{anifah berpendapat bahwa yang dijadikan 

standar adalah kebutuhan istri. Seperti firman Allah dalam al-Qur’a>n 

Surat al-Baqarah ayat 233: 

                                                           
44

  Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam  (Bandung: Prenad Media, 

2003), 217-219. 
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…    
     

 

Artinya: “Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu 

dengan cara ma'ruf.”45
 

 

3. Jumhu>r Fuqaha>’ berpendapat bahwa suami wajib memberi nafkah kepada 

pelayan istri, jika istri itu termasuk orang yang tidak bisa mandiri.
46

 

4. Ima>m Ah{mad berpendapat bahwa yang dijadikan standar ukuran dalam 

menetapkan nafkah adalah status sosial ekonomi suami dan istri secara 

bersama-sama. Jika keduanya status sosial ekonominya berbeda, maka 

yang diambil ekonomi tengah-tengah diantara keduanya.
47

 

 

G. Hukum Istri Keluar Rumah untuk Bekerja 

1. Keharusan Istri Tetap di dalam Rumah 

Wanita tetap di dalam rumah adalah ketentuan hukum Shar’ dan 

Islam telah memuliakan wanita serta menjaga kehormatannya, sehingga 

dalam kehidupan sehari-hari terkhusus untuk keluar rumah wanitapun 

diberi patokan yang terdapat dalam al-Qur’a>n dan al-H{adhi>th yang 

menjauhkan dirinya dari fitnah dan perkara subha>t. 

Pada dasarnya seorang wanita harus menetap di rumah, hal ini 

sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur’a>n surat al-Ah{za>b ayat 33: 

                                                           
45

 Al-Qur’an, 2: 233. 
46

  Ibnu Rusyd, Terjemah Bidayatul Mujtahid jilid II  (Semarang: CV Asy-Syifa’, 1990), 
462-463. 

47
 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia   (Jakarta: Kencana, 2009), 170. 
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Artinya:” Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu 
berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang 

dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah 

Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak 

menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan 

membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”48
 

 

 Ayat di atas menjelaskan bahwa keharusan wanita untuk tetap 

didalam rumah. Seperti dalam asba>b al-nuzu>l nya Allah memerintahkan 

kepada istri-istri Nabi untuk tetap tinggal di rumah, menjalankan perintah 

agama, taat kepada Allah dan Rasulnya serta menyampaikan apa-apa 

yang mereka dengar dari Nabi Muhammad kepada kaum muslimin, baik 

al-Qur’a>n maupun al-Sunnah, sebagai pedoman hidup berumah tangga 

menurut ajaran Islam.
49

 

Ayat di atas sering dijadikan dasar untuk menghalangi perempuan 

keluar rumah atau terlibat dalam berbagai  aktivitas sosial. 

Al-Qurt}ubi> (w.671 M) yang dikenal sebagai salah seorang pakar 

tafsir dalam bidang hukum beliau berpendapat bahwa ma’na ayat di atas 

                                                           

 
48

 A l-Qur’an dan Tafsirnya (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 3. 

 
49

 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Tafsirnya, 4.  
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adalah perintah untuk menetap di rumah. Walaupun redaksi ayat ini di 

tujukan kepada isti-istri Nabi saja, akan tetapi selain dari mereka juga 

tercakup dalam perintah tersebut.
50

 

Al-Mawdu>di, pemikir Pakistan kontemporer, menganut paham 

yang mirip dengan pendapat diatas. Dalam bukunya al-H{ijab dia 

berpendapat bahwa tempat perempuan adalah di rumah, mereka tidak 

dibebaskan dari pekerjaan luar rumah kecuali agar mereka selalu berada 

di rumah dengan tenang dan hormat sehingga mereka dapat 

melaksanakan kewajiban rumah tangga. Adapun kalau ada hajat atau 

keperluan untuk keluar rumah maka boleh untuk keluar rumah dengan 

syarat harus memperhatikan kesucian diri dan memelihara rasa malu.
51

 

Apakah boleh mereka bekerja?, Muh}ammad Qut}ub salah seorang 

pemikir ih}wan al-muslimi>n yang menulis karyanya dalam buku yang 

berjudul Mara>kah al-Taqala>t bahwa ayat itu bukan berarti perempuan 

tidak boleh bekerja. Islam tidak melarangnya, hanya saja Islam tidak 

senang (mendorong) hal tersebut. Sedangkan dalam bukunya Subuh al-

H{awla al-Isla>m, Qut}ub lebih jauh menjelaskan bahwa: perempuan pada 

zaman Nabi pun bekerja. Masalah bukan terletak pada ada atau tidaknya 

hak mereka untuk bekerja. Masalahnya adalah bahwa Islam tidak 

cenderung mendorong perempuan keluar rumah kecuali untuk pekerjaan-

pekerjaan yang sangat perlu dan juga pekerjaan yang dibutuhkan oleh 

masyarakat atau atas dasar kebutuhan perempuan tertentu. Misalnya, 

                                                           

 
50

 Lily Zakiyah Munir, Memposisikan Kodrat Perempuan  (Bandung: Mizan, 1999), 86. 

 51
 Ibid., 87. 
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kebutuhan untuk bekerja karena tidak ada yang membiayai hidupnya, 

atau karena yang menanggung hidupnya tidak mampu mencukupi 

kebutuhanya.  
52

 

Sayyi>d Qut}ub dalam tafsirnya fi> Dhila>l al-Qur’a>n menulis bahwa 

arti waqarna dalam firman Allah waqarna fi> buyu>tikunna berarti: berat, 

mantab dan menetap. Tetapi , tulisannya ini bukan berarti bahwa mereka 

tidak boleh meninggalkan rumah, ia hanya mengisyaratkan bahwa rumah 

tangga adalah tugas pokoknya, sedang selainnya adalah tempat di mana 

ia tidak menetap atau bukan tugas pokoknya.  

Al-Biqa’i> mengatakan bahwa wanita boleh bekerja di luar rumah 

jika ada keperluan (hajat) yang menghendakinya. Seperti sabda nabi: 

ََِِوا ِئِجُكَن  ََُْرْجَن  َقْد اَِذَن اهُ َلُكَن اَْن 
Artinya: “Allah mengizinkan kalian (perempuan) meninggalkan rumah 

untuk kebutuhan-kebutuhan kalian”.53
   

Al-Qulyu>bi mengatakan bahwa membolehkan perempuan 

bepergian bersama beberapa perempuan yang thiqah (perempuan yang 

dapat dipercaya). Bahkan boleh saja perempuan melakukan perjalanan 

dengan anak kecil yang belum baligh asalkan cerdas dan lincah.
54

 

Shaykh Sa’ad Yu>suf Abd al-Azi>z  berpendapat bahwa wanita boleh 

bekerja di luar rumah, karena tidak ada seseorang yang berhak 

mengharamkan seseatu tanpa adanya nash al-shar’. Hal itu juga berlaku 

untuk wanita, dimana wanita boleh bekeja bahkan dianjurkan dan bisa 

                                                           
52

 Ibid. 
53

  Al-Bukhari juz III, 266. 
54

  Ibid., 306. 
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menjadi wajib jika sangat diperlukan. Pada dasarnya asal segala  sesuatu 

itu boleh seperti dalam kaidah fikih “al-‘As{lu fi al-‘asyya>’i al-

‘Iba>h{ah”.55
 Contohya janda (single parent) yang miskin dan tidak ada 

keluarga yang menopang hidupnya dan dia masih mampu untuk bekerja. 

Terkadang keluraga butuh bantuan seperti membantu suami atau orang 

tua yang sudah tidak bisa apa-apa, seperti kisahnya anak perempuan  

Nabi Syuaib yang harus menggembala ternaknya karena ayahnya (Nabi 

Syuaib) telah tua renta seperti yang tertuang dalam al-Qur’a>n surat al-

Qas{as ayat 23: 

                                  
 

Artinya: “Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan ia 

menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang 

meminumkan (ternaknya) dan ia menjumpai di belakang orang 

banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat 

(ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan 

berbuat begitu)?" kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak 

dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-

pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami 

adalah orang tua yang telah lanjut umurnya.”56
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Pendapat para pemikir Islam di atas masih dapat dikembangkan 

lagi dengan menelaah keterlibatan perempuan  dalam pekerjaan pada 

masa Nabi Saw, sahabat-sahabat dan para tabi’in.57
 

Berdasarkan nash ayat di atas jelaslah bahwa istri atau perempuan 

diwajibkan untuk menjaga kehormatan dirinya dan suaminya, yaitu istri 

atau perempuan diperintahkan untuk tetap di dalam rumah, sedangkan 

apabila keluar rumah itu kecuali dalam keadaan dharurat seperti halnya 

janda yang sudah tidak ada yang membiayai hidupnya, sehingga dituntut 

untuk bekerja mencari nafkah. Istri atau perempuan yang shalihah adalah 

yang tidak berkhianat maksudnya yaitu tidak keluar rumah ketika suami 

tidak ada di rumah.
58

 

Apabila istri keluar rumah dengan berdandan atau bersolek dengan 

tujuan untuk dipamerkan, maka Islam melarangnya. Karena secara 

shari’ah istri tidak boleh keluar rumah dan jika mereka berada atau 

tampil dihadapan laki-laki bukan mahram, maka wajib memakai h}ijab 

yaitu menggunakan pakaian yang bisa menutupi seluruh aurat serta 

perhiasan seperti anting, gelang dan sebagainya yang sengaja dipakai saat 

itu juga.
59

 

Istri bertugas sebagi pendamping suami dan bertugas dalam bidang 

rumah tangga, bertanggung jawab akan tugas domestik yang mereka 

emban, seterusnya terkait istri yang bekerja di luar rumah 
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Islam pun, tidak melarang wanita bekerja serta mempunyai 

pekerjaan di luar rumah selama pekerjaan itu tidak mengganggu 

kewajiban rumahnya serta tidak merendahkan martabatnya. Bahkan 

Islam juga memberikan hak kepada wanita untuk memegang suatu 

pekerjaan dan aktif dalam bidang perdagangan atau perniagaan, serta dia 

berhak bekerja di luar rumah dan memperoleh penghidupan. Nabi sendiri 

memuji wanita yang bekerja keras dan baik, beliau juga mendorong 

wanita termasuk istri dan putrinya sendiri untuk menyibukkan diri dalam 

hal pekerjaan yang menguntungkan. Sabda Nabi yang artinya: 

“Penghasilan yang paling utama adalah yang diperoleh dari kerjanya 

sendiri.”60
 

Adapun beberapa persyaratan yang membolehkan wanita untuk 

bekerja dan mencari pekerjaan di luar rumah yaitu: 

a) Wanita muslimah harus memperhatikan adabnya dalam hal 

berpakaian, berjalan, berbicara dan beraktivitas. 

b) Tidak mengabaikan tugas utama sebagai istri dan ibu. 

c) Jika sudah nikah harus minta izin terlebih dahulu kepada suami. 

d) Pekerjaan yang dipilih harus sesuai dengan shari>’ah dan kodratnya 

wanita. 

e) Harus menghindari berbaur dengan kaum laki-laki dan berduaan 

dengan seorang laki-laki.
61

 

 

                                                           
60

 Haifa A. Jawad, Perlawanan Wanita  (Malang: Cendekia Paramulya, 2002), 66-67.  
61

 Mia Siti Aminah, Muslimah Career Mencapai Kareer Tertinggi Dihadapan Allah, 

Keluarga, Pekerjaan  (Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2010), 34-35. 



32 
 

 

H. Harta Hasil Usaha Istri 

Dalam perkawinan, kekayaan suami tidak dengan sendirinya menjadi 

milik istri. Istri hanya berhak mendapatkan nafkah sehari-hari yang sesuai 

dengan kebutuhan konkret. Kebutuhan konkret seperti kebutuhan primer yaitu 

berupa makanan, pakaian, tempat tinggal. Sedangkan sisa dari harta yang 

diberikan istri menjadi hak penuh suaminya, sebab hasil jerih payah 

seseorang dalam bekerja ini menjadi hak penuh miliknya sendiri.
62

 

Apabila seorang istri melakukan usaha sendiri maka ia berhak 100 % 

atas penghasilannya. Suami sama sekali tidak berhak untuk meminta hasil 

usaha istrinya, sekalipun suami dalam keadaan kekurangan. Hak untuk 

memperoleh hasil usahanya dilindungi oleh shari’at.63
 

Tidak dapat dipungkiri bahwa istri yang mampu bekerja dan terjun 

dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan masyarakat. Istri yang bekerja di 

bidang-bidang tersebut tentu mendapatkan imbalan nominal atas hasil jerih 

payahnya. Imbalan tersebut murni menjadi hak milik istri.  

Pada dasarnya, harta kekayaan dalam perkawinan tidak ada 

percampuran antara harta suami dan harta istri. Harta istri tetap menjadi hak 

istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi 

hak suami dan dikuasai penuh olehnya.  
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Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan 

perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hadiah, shodaqoh dan 

lainnya.
64
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