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ABSTRAK 

Nama : Mohammad Ridzuan Bin Sariman 

NIM : 131209707 

Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/ Perbandingan Mazhab 

Judul : Keabsahan Akad Bersyarat dalam Nikah Mis-yar (Studi 

Komparatif Pandangan Ibnu Qudamah dengan Ibnu 

Hazm) 

Tebal Halaman : 62 Halaman. 

Pembimbing I : Drs. Mohd. Kalam Daud, M, Ag 

Pembimbing II  : Fakhrurrazi M.Yunus, Lc, MA 

Kata kunci                  : Akad Bersyarat dan Nikah Mis-yār 

Pernikahan mis-yār adalah model pernikahan yang tidak lazim, di mana seorang 

istri melepaskan tuntutan hak nafkah lahir yang wajib dipenuhi oleh suami seperti  

hak pakaian, hak tempat tinggal dan hak pembagian giliran. Pernikahan ini 

berlangsung ketika suami dalam perantauan dalam waktu lama dan menikahi 

wanita di tempat perantauannya. Para istri yang merelakan haknya itu biasanya 

adalah wanita-wanita yang mapan secara ekonomi dan hanya memerlukan 

kebutuhan-kebutuhan batiniah dari suaminya. Pernyataan istri tentang kerelaannya 

itu disebut sebagai persyaratan dalam akad nikah. Persyaratan tertentu memberi 

pengaruh terhadap keabsahan akad nikah. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini 

adalah bagaimana pandangan Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm tentang keabsahan 

akad bersyarat dalam nikah mis-yār  dan apakah metode istinbāṭ hukum yang 

digunakan oleh Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm. Penulis menggunakan metode 

penelitian kepustakaan (library research) dengan teknik deskriptif komparatif, 

yaitu dengan menggambarkan seterusnya menguraikan perbedaan pandangan 

antara Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm tentang keabsahan akad bersyarat dalam 

nikah Mis-yār. Hasil penelitian ditemukan bahwa Ibnu Qudamah mewajibkan 

supaya dipenuhi persyaratan yang menghasilkan manfaat dan faedahnya kembali 

kepada pihak perempuan (istri) karena mengandung maslahat yang lebih besar. 

Ibnu Qudamah menggunakan metode bayani dengan model mentakhsiskan makna 

umum (‘Āmm) dari sebuah hadis dengan hadis khusus (khāṣ). Menurut Ibnu 

Hazm, tidak sah pernikahan yang dikaitkan atas persyaratan-persyaratan tertentu. 

Apabila dihubungkan dengan syarat akad pada nikah mis-yār maka didapati 

bahwa Ibnu Hazm juga menggunakan metode Bayani. Namun dalil hadis yang 

digunakan lebih bersifat umum (‘Āmm). Dari paparan di atas, penulis cenderung 

terhadap pandangan Ibnu Qudamah dengan melihat dua faktor yang mendukung 

pendapat beliau yaitu dari segi kekuatan dalil dan dari segi pendekatan Maqāṣid 

al-Syar’iyah, sehingga dapat membuka ruang dalam menentukan persyaratan yang 

dibolehkan dalam pernikahan mis-yār sesuai dengan ketentuan syara’ dan 

menjawab permasalahan kontemporer. 
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KATA PENGANTAR 
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Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengalami berbagai hambatan dan 

kesulitan, namun segala persoalan tersebut dapat diatasi berkat bantuan dari berbagai 

pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan syukur dan terima 
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dan bapak Fakhrurrazi M. Yunus selaku pembimbing II, yang membimbing, 
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987 

 

 

1. Konsonan 

No Arab Latin Ket No Arab Latin Ket 

 ا 1

Tidak 

dilamban

gkan 

 

 ṭ ط 16

t dengan 

titik di 

bawahnya 

 B ب 2

 

 ẓ ظ 17

z dengan 

titik di 

bawahnya 

  ‘ ع T  18 ت 3

 ṡ ث 4
s dengan titik 

di atasnya 
 G غ 19

 

  F ف J  20 ج 5

 ḥ ح 6
h dengan titik 

di bawahnya 
 Q ق 21

 

  K ك Kh  22 خ 7

  L ل D  23 د 8

 Ż ذ 9
z dengan titik 

di atasnya 
 M م 24

 

  N ن R  25 ر 10

  W و Z  26 ز 11

  H ه S  27 س 12

  ’ ء Sy  28 ش 13

 ṣ ص 14
s dengan titik 

di bawahnya 
 Y ي 29

 

 ḍ ض 15
d dengan titik 

di bawahnya 
   

 

 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
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a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

       Tanda        Nama       Huruf Latin 

  َ  Fatḥah A 

  َ  Kasrah I 

  َ  Dammah U 

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

             Tanda dan 

           Huruf 
Nama 

Gabungan 

      Huruf 

ي  َ  Fatḥah dan ya Ai 

وَ    Fatḥah dan wau Au 

 

Contoh: 

 haula : هول   kaifa :  كيف

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

        Harkat dan 

            Huruf 
       Nama 

       Huruf dan 

tanda 

ا/يَ    
Fatḥah dan alif 

atau ya 
Ā 

يَ          Kasrah dan ya Ī 

يَ    Dammah dan waw Ū 

 

Contoh: 

 qāla : قال
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 ramā : رمى

 qīla : قيل

 yaqūlu : يقول

4. Ta Marbutah (ة) 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 

a. Ta marbutah (ة) hidup 

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkatfatḥah, kasrah dan 

dammah, transliterasinya adalah t. 

b. Ta marbutah (ة) mati 

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah h. 

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu 

terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h. 

Contoh: 

 rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl :  روضةاالطفال

 /al-Madīnah al-Munawwarah : المدينةالمنورة۟

       al-Madīnatul Munawwarah 

 Talḥah :  طلحة

 Catatan: 

 Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 

transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama 

lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn 

Sulaiman. 

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, 

seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa 

Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf 
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BAB SATU 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan merupakan suatu proses pembentukan keluarga dengan 

menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan diawali suatu ikatan suci, 

kontrak pernikahan atau ikatan pernikahan. Ikatan ini mensyaratkan komitmen 

dari masing-masing pasangan serta mewujudkan hak-hak dan kewajiban-

kewajiban bersama. Seperti yang tercantum dalam pasal 1 UU Perkawinan No.1 

Th.1974, yang berbunyi: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.
1
 

Disana terdapat suatu fenomena penolakan istri pertama terhadap praktek 

pernikahan poligami,dan hal demikian disebabkan oleh beberapa faktor yang 

mempengaruhi. Antaranya adalah kejahilan dalam agama, tingginya mahar, 

banyaknya keperluan hidup dan juga keraguan yang disebarkan oleh musuh-

musuh Islam yang mana memerlukan kepada dibukanya pembahasan secara 

terang dan jelas mengenai hal tersebut. 

Di antara alternatifnya, lahir macam-macam jenis pernikahan seperti nikah 

secara sir, nikah secara bertempo dan ada juga nikah Mis-yār yang sekarang 

                                                             
1
 Undang-undang Republik Indonesia, Undang-Undang Pokok Perkawinan, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2007), hlm. 1-2. 



berkembang di Jazirah Arab.
2
Pernikahan Mis-yār adalah sebuah bentuk 

pernikahan di mana wanita tidak menuntut hak yang sepatutnya diperoleh dalam 

pernikahan, yaitu nafkah lahir. Wanita tersebut telah mencabut haknya terhadap 

laki-laki yang mau menikahinya  dan wanita tersebut hanya menuntut nafkah 

batin saja. Pernikahan Mis-yār ini biasanya berlaku kepada wanita yang 

berkedudukan tinggi atau berharta yang banyak tetapi masih belum menikah 

karena belum ada laki-laki yang mau mendekati wanita kaya tersebut.Adapun 

laki-laki bukan tidak mau memperistrikan wanita itu, tetapi karena wanita itu 

lebih berharta dari laki-laki itu.
3
Jadi, atas dasar faktor itu laki-laki enggan untuk 

mendekati wanita yang kaya. 

Nikah Mis-yār merupakan sesuatu pernikahan yang tidak lazim, namun 

fenomena pernikahan ini sudah masyhur di kalangan masyarakat Arab.Orang-

orang Qatar dan orang-orang di Negara teluk lainnya seringkali bepergian sampai 

berbulan-bulan, sebagian dari mereka ada yang berkawin dengan wanita-wanita 

Afrika, Asia dan wanita-wanita kaya di tempat mereka berpergian.Hal itu 

dilakukan selain untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka juga untuk 

mempertahankan hidup mereka di perantauan.
4
 

 Dalam masyarakat perkotaan di negara-negara barat yang maju di mana 

kaum wanita kebanyakan memiliki karir dan ekonomi yang cukup bahkan 

berlimpah, sementara jumlah umat Islam berada pada posisi minoritas, pernikahan 

Mis-yār telah biasa dilakukan oleh masyarakat muslim tersebut. Menurut Yusuf 

                                                             
2
Yusuf Al-Qaradhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer,jilid 3 (Jakarta: Gema Insani Press, 

1995), hlm.392. 
3
Moh. Nurhakim Khairi Fadhly, “Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer 

Tentang Status Hukum Nikah Mis-yār” , E-Jurnal umm, vol 2 Juli-September 2011..hlm, 42. 
4
Ibid, .hlm, 42. 



Qaradhawi, nikah Mis-yār adalah dimana seorang laki-laki pergi ke pihak wanita, 

dan wanita tidak pindah atau bersama laki-laki di rumahnya (laki-laki).
5
Atau 

wanita tersebut tinggal di rumah suami pertama yang telah meninggal (janda) atau 

wanita yang tinggal di rumah kedua orang tuanya (perawan). 

Menurut Yusuf al-Qaradhawi secara hukum, nikah Mis-yār sah adanya, 

karena memenuhi semua rukun dan syarat nikah yang sah. Di mana ada ijab dan 

qabul, saling meridhai antara kedua mempelai, wali, saksi,ada mahar yang 

disepakati.
6
 Hanya saja pada model pernikahan ini,sang istri bersedia menurunkan 

tuntutannya atas hak-hak yang wajib dipenuhi oleh suami, seperti hak untuk 

memperoleh pakaian, nafkah, tempat tinggal, pembagian giliran, dan 

sebagainya.
7
Pernyataan istri tentang kerelaannya itu disebut sebagai persyaratan 

dalam akad nikah. 

Menurut Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muḥalla, jika mahar perkawinan 

disyaratkan dengan hal-hal tertentu (lain dari kebiasaan) dalam akadtersebut , 

maka akad tersebut tidak sah. Akan tetapi jika disyaratkan setelah akad,maka  

akad tersebut sah namun syaratnya batal. Kemudian, barang siapa yang 

mensyaratkan sesuatu yang tiada di dalam Alquran, maka syarat tersebut batal 

walaupun melakukan akad nikah, maka nikah tersebut batal.
8
 Ibnu Hazm berhujah 

dengan hadis dari Aisyah RA: 

 

                                                             
5
 Ibid,hlm,394 

6
 Yusuf Al-Qaradhawi, Hady Al-Islam Fatawi Muasirah (t.kt: Dar al-Qalam, 1421 H), 

hlm.401. 
7
 Abu Malik Kamal dan Ghozi , Fiqih Sunnah Wanita, jilid 2, (Jakarta: Pena Pundi 

Aksara, 2007), hlm.172. 
8
 Ibnu Hazm, Al-Muḥallā,juzuk 9, (Bairut : Darul Al-Jail), hlm.491. 



ددثٕا إصّاعًٍ ددثٕا ِاٌه عٓ ٘شاَ تٓ عسٚج عٓ أتٍٗ عٓ عائشح لاٌد: 

فماٌد:واذثد أًٍ٘ عٍى ذضع أٚاق , فً وً عاَ أٚ لٍح , جاءذًٕ تسٌسج 

فأعًٍٍٕٕ. فماٌد: إْ أدثٛا أْ أعد٘ا ٌُٙ ٌٚىْٛ ٚالؤن ًٌ فعٍد. فر٘ثد تسٌسج 

ٚزصٛي هللا صٍى هللا -إٌى أٍ٘ٙا فماٌد ٌُٙ , فأتٛا عٍٍٙا , فجاءخ ِٓ عٕدُ٘

ٌٛالء فماٌد: إًٔ عسضد ذٌه عٍٍُٙ, فأتٛا إال أْ ٌىْٛ ا -عٍٍٗ ٚصٍُ جاٌش

ٌُٙ , فضّع إٌثً صٍى هللا عٍٍٗ ٚصٍُ,فأخثسخ عائشح إٌثً صٍى هللا عٍٍٗ 

ٚصٍُ فماي: خرٌٙا ٚاشرسطً ٌُٙ اٌٛالء , فإّٔا اٌٛالء ٌّٓ أعرك. ففعٍد 

عائشح. ثُ لاَ زصٛي هللا صٍى هللا عٍٍٗ ٚصٍُ فً إٌاس فذّد هللا ٚأثٕى عٍٍٗ 

وراب هللا؟ ِا واْ ِٓ شسط ثُ لاي ِاتاي زجاي ٌشرسطْٛ  شسٚطا ٌٍضد فً 

ٌٍش فً وراب هللا فٙٛ تاطً, ٚإْ واْ ِائح شسط , لضاء هللا أدك , ٚشسط هللا 

(أٚثك , ٚإّٔا اٌٛالء ٌّٓ أعرك. )زٚاٖ اٌثخازي
9

 

 

Artinya :“Telah bercerita kepada kami Isma'il telah bercerita kepada kami Malik 

dari Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha 

berkata: "Barirah datang kepadaku seraya berkata: "Aku telah 

menetapkan tebusan kepada Tuanku untuk kemerdekaan diriku dengan 

sembilan Awaq, dimana aku harus membayar satu uqiyah dalam setiap 

tahunnya, maka tolonglah aku". Aku berkata: "Jika tuanmu 

berkehendak aku akan bayar ketetapan tersebut kepada mereka 

sedangkan perwalianmu menjadi hakku". Lalu aku penuhi.Kemudian 

Barirah pergi menemui tuannya dan menyampaikannya kepada mereka 

namunmereka menolaknya. Lalu dia datang setelah menemui mereka 

sementara Rasulullahshallallahu 'alaihi wasallam sedang duduk, 

seraya berkata: "Sungguh aku sudah menawarkan hal itu kepada 

mereka namun mereka enggan menerimanya kecuali bila perwalian 

tetap menjadi hak mereka". Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 

mendengar hal ini lalu 'Aisyah mengabarkan kepada Nabi shallallahu 

'alaihi wasallam, maka Beliau berkata: "Ambillah dia (Barirah) dan 

berikan syarat perwalian kepada tuannya bahwa perwalian seorang 

budak adalah bagi yang memerdekakannya". Maka 'Aisyah radliallahu 

'anha melaksanakan perintah Beliau. Kemudian Rasulullah shallallahu 

'alaihi wasallam berdiri di hadapan manusia seraya memuji Allah dan 

mengagungkan-Nya kemudian bersabda: "Bagaimana jadinya orang-

orang itu, mereka membuat persyaratan dengan syarat-syarat yang 

tidak ada pada Kitab Allah. Apapun bentuknya syarat yang tidak sesuai 

dengan Kitab Allah maka syarat itu batal sekalipun seratus kali 

persyaratan.Ketetapan Allah lebih berhaq (untuk ditunaikan) dan 
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syarat (yang ditetapkan) Allah lebih kuat.Sesungguhnya perwalian 

(seorang budak) adalah milik orang yang memerdekakannya".(HR 

Bukhari) 

 

Manakala  menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni Syarah Al-

Kabir, beliau membagikan syarat yang terkait dengan akad nikah kepada 3 

bagian. Pertama, suatu yang harus dipenuhi dengannya syarat, yakni yang 

menghasilkan manfaat dan faedah, kembali kepada wanita.Contoh seperti 

tidakmengeluarkan wanita yang dinikahi dari kampungnya, atau dari negerinya 

atau tidak bermusafir baginya”. Kedua, apa yang  membatalkan syarat tetapi 

akadnya tetap sah seperti disyaratkan tiada mahar baginya atau gugur nafkah 

keatasnya (istri). Maka syarat-syarat ini batal karena hal demikian menafikan 

ketentuan. Ketiga, apa yang membatalkan nikah pada akad itu sendiri. Contoh, 

mensyaratkan waktu atau tempo dalam nikah seperti lazimnya praktek nikah 

mut‟ah.
10

Ibnu Qudamah menggunakan dalil hadis yang diriwayatkan oleh „Uqbah 

: 

ددثٕا عثد هللا تٓ ٌٛصف ددثٕا اٌٍٍث لاي ددثًٕ ٌزٌد تٓ أتً دثٍة عٓ أتً 

لاي زصٛي هللا صٍى هللا عٍٍٗ اٌخٍس, عٓ عمثح تٓ عاِس زضً هللا عٕٗ لاي, 

(زيٚصٍُ : أدك اٌشسٚط أْ ذٛفٛا تٗ ِااصرذٍٍرُ تٗ اٌفسٚج. )زٚاٖ اٌثخا
11

 

 

Artinya: “Abdullah bin Yusuf menyampaikan kepada kami dari al-Laits, dari 

Yazid bin Abu Habib, dari Abu al-Khair, dari „Uqbah bahwa Nabi saw. 

bersabda: “syarat-syarat yang paling berhak kalian penuhi adalah 

syarat-syarat (dalam pernikahan) yang dengannya kalian menghalalkan 

farji.”
12

(HR Bukhari) 
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Sebatas pembacaan penulis tentang permasalahan akad bersyarat dalam 

nikah mis-yār, maka ditemukan perbedaan pandangan diantara Ibnu Qudamah 

dengan Ibnu Hazm tentang permasalahan ini sehingga menarik perhatian penulis 

untuk meneliti lebih mendalam tentang perbedaan pandangan yang berlaku dan 

metode-metode yang digunakan oleh kedua Imam sehingga menguatkan hujjah 

masing-masing dalam menanggapi permasalahan akad bersyarat dalam 

pernikahan yang pada akhirnya dihubungkan dengan akad bersyarat yang terdapat 

dalam nikah mis-yār.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti ingin mengkaji 

lebih mendalam permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul: 

KEABSAHAN AKAD BERSYARAT DALAM NIKAH MIS-YĀR (Studi 

Komparatif Pandangan Ibnu Qudamah dengan Ibnu Hazm). 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis deskripsikan di atas, ada 

beberapa pokok masalah yang hendak dijadikan pembahasan dalam skripsi ini, 

diantaranya adalah: 

1. Bagaimana pandangan Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm tentang 

keabsahan akad bersyarat dalam nikah Mis-yār? 

2. Apakah  metodeistinbāṭ hukum yang digunakan oleh Ibnu Qudamah 

dan Ibnu Hazm? 

 

 

 



1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan penelitian diatas, maka penelitian ini bertujuan: 

1)  Untuk mengetahui pandangan Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm tentang 

keabsahan akad bersyarat dalam nikah Mis-yār. 

2) Mengetahui metode istinbāṭ hukum yang digunakan oleh Ibnu Qudamah 

dan Ibnu Hazm. 

 

 

1.4. Penjelasan Istilah  

Penggunaan kata yang cocok dan sesuai pada penempatan merupakan 

sebuah hal penting yang harus diperhatikan.Pertama, sisi bahasa atau 

kamus.Kedua, sisi istilah, syara‟ atau dikenal dengan definisi secara 

terminologi.Ketiga, sisi komunikasi praktis sehari-hari. Dari ketiga jenis 

pendefinisian istilah tersebut, penulis menggunakan dua cara saja,yakni definisi 

secara bahasa dan istilah.Adapun istilah yang ingin dijelaskan adalah sebagai 

berikut:  

1.4.1.Keabsahan 

Keabsahan merupakan kata yang berimbuhan yang dasarnya adalah 

absah.Kata absah meupakan kata asing yang di Indonesiakan yang di ambil dari 

bahasa Arab yaitu “صح” (ṣaḥ).Kata“صح”(ṣaḥ) dalam kamus bahasa Arab 

bermaksud yang benar.
13

 Dalam kamus besar bahasa Indonesia makna absah 
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adalah sah, sedangkan makna dari keabsahan adalah sifat yang sah atau kesahan.
14

 

Maksud keabsahan didalam skripsi ini adalah sebagaimana yang diungkapkan 

oleh ulama usul fikih, pengertian sah adalah bahwa perbuatan itu mempunyai 

akibat hukum misalnya, telah direalisir rukun-rukunnya dan dipenuhi syarat-

syarat pelaksanaannya maka perbuatan tersebut  adalah sah.
15

 

 

1.4.2.   Akad  Bersyarat 

Menurut bahasa, akad adalah perjanjian, ikatan, suatu yang mengikat 

antara satu pihak dengan yang lain, atau kontrak jual beli.
16

 Dapat dipahami, akad 

disini bermakna suatu ucapan  yang diucapkan terhadap sesuatu perjanjian atau 

penyerahan. Sedangkan menurut istilah,dalam kamus istilah hukum, perjanjian 

atau persetujuan  adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikat 

dirinya satu orang atau lebih.
17

 Sedangkan menurut A Hamid Sarong, akad nikah 

adalah perikatan hubungan perkawinan antara mempelai laki-laki dengan 

mempelai perempuan yang dilakukan di depan dua orang saksi laki-laki dengan 

menggunakan kata-kata ijab dan qabul.
18

Ketika akad nikah disertai dengan syarat, 

maka syarat ini bisa berubah perkara yang sejalan dengan aturan akad, atau 

bertentangan dengannya, atau memberi manfaat kepada wanita, atau syarat yang 
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dilarang oleh syari‟at, maka setiap syarat tersebut memiliki hukum yang berbeda-

beda.
19

 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah syarat yang sesuai dengan aturan 

dan tujuan akad, dan tidak mengandung unsur yang mengubah hukum Allah dan 

Rasul-Nya. Contohnya adalah syarat mempergauli istri dengan baik, memberi 

nafkah pakaian dan tempat tinggal dengan baik, suami tidak mengurangi hak istri 

dan memberi bagian yang setara dengan istri-istrinya yang lain (jika berpoligami). 

Kemudian , syarat-syarat yang tidak harus dipenuhi meskipun akadnya tetap sah, 

yaitu syarat yang bertentangan dengan aturan akad itu sendiri. Contohnya, syarat 

tidak akan memberi nafkah atau berhubungan badan. Selain itu, ada juga syarat-

syarat yang dilarang oleh syari‟at dan haram dipenuhi seperti calon mempelai 

wanita bersedia menikah dengan syarat calon suaminya menceraikan istrinya yang 

lain.
20

 

1.4.3.    Nikah  

Kata nikah berasal dari bahasa Arab “ٔىاح" yang merupakan bentuk masdar 

dari fi‟il māḍi“ٔىخ” yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berarti kawin, 

menikah.
21

 

Nikah dari segi istilah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-

laki dan perempuan yang bukan muhrim sebagai suami istri dengan tujuan 

membina rumah tangga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah Swt.:
22
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Ulama berbeda pendapat dalam memahami makna nikah. Pendapat 

pertama menyatakan bahwa nikah arti hakikatnya adalah 

waṭa‟(bersenggama).Pendapat kedua menyatakan bahwa makna hakikat dari 

nikah adalah akad, sedangkan arti majaznya adalah waṭa‟.Pendapat ketiga 

menyatakan bahwa makna hakikat dari nikah adalah musytarak atau gabungan 

dari pengertian akad dan waṭa‟. 

1.4.4.    Mis-yār 

 Kata Mis-yār berasal dari bahasa Arab “صاز” yang merupakan bentuk isim 

alat dari kata “صاز” yang artinya  perjalanan.
23

 

Pengertian Mis-yār secara istilah menurut Yusuf al-Qaradhawi  dalam 

kitab Zawaj al-Mis-yār Ḣaqẏqatuhu Wa Ḣukmuhu, yang mendefinisikan Mis-yār 

yaitu singgah atau melewati (suatuwilayah / negeri tertentu) dan tidak menetap 

dalam waktu yang lama.
24

 

 

1.5. Kajian Pustaka 

Kajian kepustakaan yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat 

persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian-

penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti lain agar terhindar dari duplikatif. 

Penulis menemukan beberapa skripsi yang membahas masalah nikah Mis-

yārsebagaimana dalam uraian berikut: 
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Skripsi yang disusun oleh Nabilah Binti Ismail yang berjudul Kawin Mis-

yār menurut Hukum Islam (Kajian Fatwa Kontemporer Yusuf Qardhawi)
25

.Yang 

mana diambil kesimpulan tentang skripsi tersebut adalah untuk mengetahui 

bagaimana Yusuf Qardhawi telah membolehkan kawin Mis-yār melalui fatwanya 

serta mngetahui metode ijtihad yang digunakan oleh Qardhawi dalam 

membolehkan kawin Mis-yār. 

Skripsi yang ditulis oleh Zulkifli, dengan judul skripsinya Nikah Mis-yār 

Dalam Pandangan Hukum Islam.
26

Isi skripsinya terfokus hanya untuk 

mengetahui faktor yang membelakangi seseorang melakukan nikah Mis-yār dan 

untuk mengetahui apakah pandangan hukum Islam tentang nikah Mis-yār. 

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer 

Tentang Status Hukum Nikah Mis-yār.Yang ditulis oleh Mohd. Nurhakim 

KhairiFadhly.
27

 Isi skripsi tersebut adalah untuk mengetahui dengan lebih detil 

apakah tinjauan sosiologis fatwa ulama kontemporer tentang status hukum nikah 

Mis-yār. 

Jurnal yang berjudul “Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Mis-yār 

Perspektif Maqāṣid Syari‟yah.Yang ditulis olehChomim Tohari.
28

Penelitian 

tersebut adalah untuk mengkaji pendapat ulama dari perspektif maqāṣid syari‟ẏah, 
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guna mempertimbangkan pendapat mana yang lebih baik dengan 

mempertimbangkan maqāṣid syari‟ẏah yakni aspek maslahat dan mudaratnya. 

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Mis-yār 

(Studi Terhadap Fatwa Yusuf Al-Qardhawi Tentang nikah Mis-yār).Yang ditulis 

olehAhmad Subail.
29

Isi skripsi tersebut mengkaji pendapat dan pemikiran Yusuf 

Al-Qardhawi, khususnya mengenai praktek nikah mis-yār. 

Karya tentang nikah mis-yār selanjutnya adalah skripsi yang ditulis oleh 

Wahyu Kurniati, yang berjudul “nikah mis-yār dalam perpektif Hukum Islam 

(studi kasus di Desa Kalipucung Kabupaten Blitar).
30

 Focus penelitian dalam 

skripsinya adalah untuk mendeskripsikan fenomena nikah mis-yār di desa 

Kalipucung serta nikah mis-yār dalam perspektif hukum Islam. 

Melihat kepada penjelasan karya ilmiah yang disebutkan di atas, maka 

tidak ada satu pun yang ditemukan dalam kajian pustaka ini, yang sama dengan 

penelitian skripsi penulis yang berjudul KEABSAHAN AKADBERSYARAT  

DALAM NIKAH MIS-YĀR (Studi Komparatif Pandangan Imam Ibnu 

Qudamah dengan Imam Ibnu Hazm). Bahwa, dalam penelitian ini penulis 

memfokuskan pada pandangan Imam Ibnu Qudamah dan Imam Ibnu Hazm 

tentang keabsahan akad bersyarat dalam nikah Mis-yār serta membuat 

perbandingan antara kedua pendapat tersebut.Berbeda dengan penelitian-

penelitian sebelumnya yang membahas nikah Mis-yār ini secara sebelah pihak. 
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1.6.  Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah 

penelitian karena berhasil tidaknya suatu penelitian sangat ditentukan oleh 

bagaimana peneliti memilih metode yang tepat.Adapun metodologi adalah 

serangkaian metode yang saling melengkapi yang digunakan dalam melakukan 

penelitian.Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif 

komparatif, yaitu dengan menggambarkan seterusnya menguraikan perbedaan 

pandangan antara Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm tentang keabsahan akad 

bersyarat dalam nikah Mis-yār. 

1.6.1. Metode  Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data digunakan metode library research (kajian 

kepustakaan), untuk mendapatkan data dalam menyusun teori-teori sebagai 

landasan ilmiah dengan mengkaji dan menelaah pokok-pokok permasalahan dari 

literatur yang mendukung dan berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.Data-data 

diperoleh berdasarkan sumber data primer dan data sekunder. Sumber data adalah 

sebagai berikut: 

1.6.2.  Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data otentik atau data yang diperoleh dari 

literatur-literatur yang mengupas masalah ini yaitu diantaranya adalah dari kitab 

Al-Mughni karangan Ibnu Qudamah, kitab ini berisikan tentang masalah-masalah 

fikih yang dikemukakan dalam bentuk perbandingan mazhab dan juga kitab Al-



Muḥallā karangan Ibnu Hazm yang berisikan tentang masalah fikih, dimana 

kedua-dua kitab ini menjadi bahan rujukan utama dalam penelitian ini.  

1.6.3.  Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang dikutip dari sumber lain sehingga 

tidak bersifat otentik karena sudah diperoleh dari sumber kedua atau ketiga. Buku-

buku sekunder diantaranya yaitu, fatwa-fatwa kontemporer karangan Yusuf 

Qaradhawi, fiqih munakahat karangan Djaman Nur, fiqih sunnah karangan Sayyiq 

Sabiq, fiqih empat mazhab karangan Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi 

dan beberapa buku yang lainnya. 

1.6.4.  Metode Analisis Data 

Data-data yang telah terkumpul dari kitab-kitab, buku-buku dan jurnal 

yang terkait dengan penelitian ini akan dianalisa dengan metode deskriptif 

komparatif  yaitu dengan jalan membandingkan  pendapat-pendapat yang ada 

dalam masalah ini. 

1.7.  Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika pembahasan ini terbagi menjadi empat bab. Bab 

pertama adalah bab pendahuluan. Sebagaimana tulisan ilmiah, bab ini merupakan 

bagian penting yang mendeskripsikan secara utuh alur berfikir, alur penelitian, 

dan alur uraian yang ditempuh selama melakukan tela‟ah terhadap subjek dan 

objek penelitian. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian,penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 



Bab kedua menjelaskan landasan teoritis tentang akad  bersyarat dalam 

nikah mis-yār. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang pengertian dan dasar hukum 

akad nikah, syarat-syarat dan persyaratan akad nikah, jenis-jenis pernikahan 

bersyarat, pengertian dan dasar hukum nikah Mis-yār, pendapat Ulama 

kontemporer tentang nikah Mis-yār.  

Pada bab ketiga dibahas secara detil mengenai pendapat Ibnu Qudamah 

tentang akad bersyarat dalam nikah Mis-yār, biografi Ibnu Qudamah, metode 

isṭinbāṭ hukum yang digunakan Ibnu Qudamah, pendapat Ibnu Hazm tentang akad 

bersyarat dalam nikah Mis-yār, biografi Ibnu Hazm, metode isṭinbāṭ hukum yang 

digunakan Ibnu Hazm. Kemudian memganalisa pendapat Ibnu Qudamah dan Ibnu 

Hazm tentang keabsahan akad bersyarat dalam nikah Mis-yār. 

 Akhirnya pada bab keempat, sebagai bab penutup diutarakan kesimpulan 

dari hasil penelitian ini. Kesimpulan ini adalah sekaligus sebagai respon atau 

jawaban konfirmatif atas berbagai pokok permasalahan yang telah dikemukakan 

sebelumnya.Disamping itu juga dikemukakan saran-saran yang kemudian diakhiri 

dengan daftar pustaka sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya. 

 



BAB DUA 

LANDASAN TEORITIS TENTANG AKAD NIKAH BERSYARAT 

 

2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Nikah 

Kata-kata akad diambil dari kata bahasa Arab yaitu    عقد, يقعد, عقدا yang 

artinya   perjanjian, ikatan, suatu yang mengikat antara satu pihak dengan yang 

lain, atau kontrak jual beli.
1
Dalam kamus bahasa Indonesia, akad diartikan dengan 

janji, perjanjian atau kontrak.
2
 

Penggunaan kata akad dalam praktik sering digunakan dalam proses jual 

beli, perjanjian atau kontrak kerja sama. Akan tetapi di Indonesia kata-kata akad 

jarang digunakan dalam pengucapan tetapi yang sering digunakan adalah 

perjanjian ataupun kerjasama. 

Secara Terminologi akad terbagi ke dalam dua pemahaman yaitu akad 

secara umum dan akad secara khusus.Akad secara umum adalah tiap-tiap sesuatu 

yang dicita-citakan seseorang untuk dilaksanakan ataupun ditinggalkan.Adapun 

akad secara khusus adalah ikatan yang mengandung serah terima (ijab dan qabul) 

yang sesuai dengan ketentuan syara‟.
3
 

Akad sering dikaitkan dalam persoalan mu’āmalahseperti  jual-beli, sewa-

menyewa, pergadaian dan lain-lain. Akad juga menjadi hal yang sangat penting 

dalam pernikahan. 
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Akad nikah adalah perikatan hubungan pernikahan antara mempelai laki-

laki dengan mempelai perempuan yang dilakukan di depan dua orang saksi laki-

laki dengan menggunakan kata-kata ijab-qabul. Ijab diucapkan pihak perempuan, 

yang menurut kebanyakan fuqaha‟ dilakukan oleh walinya (wakilnya) dan qabul 

adalah pernyataan menerima dari pihak mempelai laki-laki.
4
Para ulama mazhab 

sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan ijab dan qabul (akad) 

antara orang yang menikahkan (wali atau wakil).
5
 

Pernikahan merupakan sunnah Rasulullah SAW yang dianjurkan kepada 

umat Islam bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Adapun pernikahan itu 

harus melalui proses tertentu dalam pelaksanaannya. Antara yang menjadi rukun 

dalam pernikahan adalah akad.Akad merupakan hal yang terpenting dalam 

menentukan sahnya sebuah pernikahan.Oleh karena itu, akad nikah harus 

didasarkan pada landasan dan pondasi yang kuat, ibarat suatu bangunan yang 

kokoh dan kuat karena pondasinya.Secara umum, landasan akad nikah harus 

didasarkan pada tiga hal, yaitu keyakinan atau keimanan, Islam, dan Ihsan. 

Demikianlah dengan ketiga dasar ini, berarti akad nikah merupakan suatu 

perjanjian dan ikatan akan berdiri tegak dan kokoh di atas pondamen dan secara 

keseluruhannya sama sekali tidak lepas dari prinsip-prinsip tersebut. Adapun 

dasar hukum secara khusus dan lebih spesifik dalam pelaksanaan akad nikah 

adalah dalil Alquran surah An-Nisa ayat 21: 
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Artinya: “bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu 

telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan 

mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang 

kuat.”(Q.S. An-Nisa‟, 4 : (21)). 

Tafsiran dari ayat ini dipahami dengan tegas Allah menyatakan bahwa 

nikah itu bukanlah suatu perjanjian layaknya perjanjian yang biasa saja, tetapi 

suatu perjanjian yang kuat, Yaitu perjanjian yang kuat di sini adalah akad nikah.
6
 

1.2. Syarat-Syarat dan Persyaratan dalam Akad Nikah 

Adapun syarat-syarat bagi akad secara umumnya termasuk juga dengan 

akad nikah itu terbagi kepada empat, yaitu syarat In’iqād(pelaksanaan), syarat 

ṣiḥaḥ (sah), syarat nafāẓ (terlaksana) dan terakhir syarat luzūm 

(kelanggengan).
7
Namun begitu, fokus pembahasan penulis adalah pada syarat 

ṣiḥaḥ (sah) dalam akad bagi sebuah pernikahan.Syaratṣiḥaḥ akad terbagi kepada 

dua, ada yang terdapat di dalam diri akad dan ada yang terdapat diluar akad 

tersebut.Syarat yang terdapat di dalam dirinya akad adalah di mana syarat-syarat 

yang telah ditetapkan oleh syara‟ yang harus dipenuhi karena mempunyai 

konsekuensi tertentu terhadap keabsahan akad. 

2.2.1.  Syarat-Syarat akad Nikah 
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 Syarat-syarat akad nikah adalah syarat-syarat yang wajib dipenuhi dalam  

akad yakni syarat yang telah ditetapkan oleh syara‟.Di antara perkara-perkara 

yang mengakibatkan sahnya sebuah pernikahan terbagi kepada tiga, yaitu tentang 

cara terjadinya akad nikah, tentang tempat (objek) akad nikah dan yang terakhir 

tentang syarat-syarat akad nikah.
8
Syarat-syarat sahnya akad nikah terbagi kepada 

tiga bagian, yaitu izin dari wali, maskawin (mahar) dan saksi. 

a. Izin dari wali  

Dari sekian banyak syarat-syarat dan rukun-rukun sahnya pernikahan 

menurut Islam, wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan, 

menurut Imam Syafi‟i tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin 

perempuan sedangkan bagi calon pengantin laki-laki tidak diperlukan wali nikah 

untuk sahnya nikah tersebut.
9
 

Wali nikah ada empat macam, yaitu: wali nasab, wali hakim (sulṭān), wali 

tahkim, dan wali maula. Pertama,walinasab adalah wali nikah karena adanya 

hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Wali nasab 

dibagi menjadi dua, yaitu wali aqrab (dekat) dan wali ab’ad (jauh).Kedua wali 

hakim, yaitu wali nikah dari hakim atau qadi.Orang-orang yang berhak menjadi 

wali hakim adalah pemerintah, khalifah, penguasa, atau qadi nikah yang diberi 

wewenang dari kepala Negara untuk menikahkan wanita yang berwali 

hakim.Apabila tidak ada orang-orang di atas, maka wali hakim dapat diangkat 

oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim 
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 Ketiga adalah wali tahkim, yaitu wali yang diangkat oleh calon.(أهل الحل والعقد)

suami atau calon istri. 

 Adapun cara pengangkatannya adalah: calon suami mengucapkan tahkim 

kepada seseorang dengan kalimat, “saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan 

saya dengan si… (calon istri) dengan mahar … dan putusan bapak/saudara saya 

terima dengan senang.” Setelah itu calon istri juga mengucapkan hal yang sama. 

Kemudian calon hakim itu menjawab, “ saya terima tahkim ini.” Terakhir adalah 

wali maula, yaitu wali yang menikahkan budaknya.Artinya, majikannya 

sendiri.Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya 

bila mana perempuan itu rela menerimanya.Maksud perempuan di sini terutama 

adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.
10

 

 

b.       Maskawin (mahar) 

Jika sepasang suami-istri sepakat untuk menggugurkan kewajiban mahar, 

maka pernikahan mereka batal hukumnya.Mahar adalah salah satu unsur yang 

harus ada dalam akad nikah, baik ditentukan jumlahnya maupun tidak.
11

Kata 

mahar berasal dari bahasa Arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau 

maṣdar, yakni “mahran” atau kata kerja, yakni fi‟il dari “mahara-yamhuru-

mahran.” Lalu, dibakukan dengan kata benda mufrād, yakni al-mahr, dan kini 

sudah diIndonesiakan dengan kata yang sama, yakni mahar atau karena kebiasaan 

pembayaran mahar dengan mas, mahar diidentikkan dengan maskawin.  
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Di kalangan fuqaha, di samping perkataan “mahar”, juga digunakan istilah 

lainnya, yakni  ṣadaqah, nihlah, dan fariḍah yang maksudnya adalah mahar. 

Dengan pengertian etimologis tersebut, istilah mahar merupakan pemberian yang 

dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya 

wajib, tetapi tidak ditentukan bentuk dan jenisnya, besar dan kecilnya dalam 

Alquran maupun hadiṡ. Dengan demikian, istilah ṣadaq, nihlah dan mahar  

merupakan istilah yang terdapat dalam Alquran, tetapi istilah mahar lebih dikenal 

di masyarakat, terutama di Indonesia, sedangkan istilah selain mahar bukan hanya 

jarang digunakan, melainkan masih banyak orang yang belum memahami 

maknanya. Istilah ṣadaqah atau ṣadaq  danṣidaq  apalagi nihlah kurang digunakan 

dalam masyarakat, sedangkan istilah  mahar atau maskawin telah dipahami 

maknanya sampai masyarakat awam.
12

 

 

c. Saksi 

Imam Syafi‟i, Imam Hanafi dan Imam Hambali sepakat bahwa pernikahan 

itu tidak sah tanpa adanya saksi, tetapi Imam Hanafi memandang cukup dengan 

hadirnya dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dengan dua orang perempuan, 

tanpa disyaratkan harus adil. Namun mereka berpendapat bahwa kesaksian kaum 

wanita saja tanpa laki-laki dinyatakan tidak sah.
13

Sebagian ulama menganggap 

saksi adalah syarat sah akad nikah.
14

 Adapun syarat-syarat saksi menurut Mazhab 

Imam Syafi‟i adalah: 
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i. saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki 

ii. muslim 

iii. Baligh 

iv. Berakal 

v. Melihat dan mendengar 

vi. Paham akan maksud akad nikah 

vii.Adil 

2.2.2.  Persyaratan akad Nikah 

Persyaratan yang dimaksudkan adalah suatu penetapan syarat diluar dari 

ketentuan hukum syara‟ yang mana persyaratan ini dapat juga memberi kesan 

pernikahan hukumnya mubāh,  artinya boleh seseorang untuk membuat suatu 

perjanjian dan boleh pula tidak membuat. Namun jika telah  dibuat bagaimana 

hukum memenuhi persyaratan yang terdapat dalam perjanjian pernikahan itu, 

menjadi perbincangan di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa 

memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian  itu hukumnya adalah 

wajib sebagaimana hukum perjanjian lainnya, bahkan syarat-syarat yang berkaitan 

dengan pernikahan lebih berhak untuk dilaksanakan.
15

 

Menurut Al-Syaukaniy, alasan lebih layaknya memenuhi persyaratan yang 

berkenaan dengan pernikahan itu adalah karena urusan pernikahan itu sesuatu 

yang menuntut kehati-hatian dan pintu masuknya sangat sempit.
16
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Apabila di dalam ijab-qabul diiringi dengan suatu syarat, baik syarat 

tersebut masih termasuk dalam rangkaian pernikahan, atau menyalahi hukum 

pernikahan atau mengandung manfaat yang akan diterima oleh perempuannya, 

atau mengandung syarat yang dilarang oleh agama, maka masing-masing syarat 

tersebut mempunyai ketentuan hukum tersendiri yang disebut secara ringkas 

seperti berikut :-
17

 

A. Syarat yang Wajib Dipenuhi 

Syarat yang wajib dipenuhi adalah yang termasuk dalam rangkaian dan 

tujuan pernikahan, dan tidak mengandung hal-hal yang menyalahi hukum-hukum 

Allah dan Rasul-Nya, seperti menggaulinya dengan baik, memberikan nafkah, 

pakaian, dan tempat tinggal yang pantas. Juga tidak mengurangi sedikit pun hak-

haknya dan memberikan bagian kepadanya sama dengan istri-istrinya yang lain ( 

kalau berpoligami), tidak boleh keluar rumah suaminya kecuali kalau diizinkan, 

tidak mencemarkan nama baik suaminya, tidak berpuasa sunnah kecuali diizinkan 

suaminya, tidak menerima tamu orang lain di rumah suaminya kecuali dengan 

izinnya, dan tidak membelanjakan harta suaminya kecuali dengan izinnya, dan 

sebagainya.
18

 

Para Ulama telah bersepakat bahwa wajibnya dipenuhi persyaratan yang di 

dalam bentuk pertama ini.Mereka mengatakan pihak yang terlibat atau yang 

berjanji wajib memenuhinya karena terikat dengan persyaratan tersebut.Namun 

pihak yang berjanji tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak menyebabkan 

pernikahan dengan sendirinya batal, risiko dari tidak memenuhi persyaratan ini 
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ialah adanya hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut suaminya di 

pengadilan untuk batalnya pernikahan.
19

 

 

 

B. Syarat yang Tidak Wajib Dipenuhi 

 Di antara syarat yang tidak wajib dipenuhi, tetapi akad nikahnya sah, yaitu 

syarat yang menyalahi hukum pernikahan, seperti: tidak memberikan belanja, 

tidak mau bersetubuh, menikah tanpa mahar, memisahkan diri dari istrinya atau 

istrinya yang harus memberikan nafkah, atau memberikan hadiah kepada 

suaminya, atau dalam seminggu hanya tinggal bersama semalam, atau hanya mau 

tinggal dengan istrinya di siang hari, tidak di malam harinya. Syarat-syarat ini 

semuanya batal dengan sendirinya, sebab menyalahi hukum-hukum pernikahan  

dan mengandung hal-hal yang mengurangi hak-hak suami-istri sebelum ijab-

qabul.
20

 

 Adapun akadnya sendiri tetap sah karena syarat-syarat tadi berada diluar 

ijab-qabul yang menyebutnya tidak berguna dan tidak disebutnya pun tidaklah 

merugikan. Oleh karena itu, akadnya tidak batal, sebagaimana kalau  diisyaratkan 

mahar yang haram waktu ijab-qabul. Sebab pernikahan seperti ini tetap sah, 

sekalipun tidak disebut apa yang nanti harus menjadi maskawinnya. Jadi, ijab-

qabul dengan adanya syarat yang batal  tetap sah.
21

 

 

C.   Syarat-syarat Khusus untuk Pihak Perempuan 
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 Di antara syarat-syarat yang hanya bermanfaat untuk perempuan, seperti; 

suaminya tidak boleh menyuruh dia keluar rumah atau kampung halamannya, 

tidak mau pergi bersamanya, tidak mau dimadu, dan sebagainya.Sebagian ulama 

berpendapat pernikahannya tetap sah dan syarat-syarat tersebut tidak berlaku dan 

suaminya tidak harus memenuhinya. Sedangkan sebagian ulama lain berpendapat 

wajib dipenuhi apa yang sudah disyaratkan kepada istrinya, jika tidak dipenuhi 

maka istrinya berhak meminta cerai.
22

 

 

D. Syarat-syarat yang Dilarang Agama 

 Ada syarat-syarat yang dilarang oleh agama dan diharamkan untuk 

menepatinya, yaitu perempuan yang mensyaratkan kepada suaminya agar menalak 

madunya.
23

 Antara hadis yang menyebutkan bahwa Nabi SAW melarang 

perempuan mensyaratkan madunya ditalak adalah dari Abdullah bin Umar bahwa 

Rasulullah SAW. Bersabda, 

حدثناحسنحدثناابنلهيعةقالحدثناعبداللهبنهبيرةعنأبيسالمالجيشانيعنعبداللهبنعمروأنرسوالللهصلى
اللهعليهوسلمقالاليحألنينكحالمرأةبطالقأخرىواليحللرجألنيبيععلىبيعصاحبهحتىيذرىواليحللثالثة

)ر .يتناجىاثناندونصاحبهمانفريكونونبأرضفالةإالأمرواعليهمأحدىمواليحللثالثةنفريكونونبأرضفالة
 24واه أحمد(

Artinya : “Dari ‘Abdullah bin ‘Umar bahwa Rasulullah SAW telah 

bersabda:tidak halal bagi perempuan yang dinikahi meminta lainnya 

(madunya) agar ditalakdan tidak diperbolehkan seorang pria untuk 

menjual pada penjualan tetangganya sampai ia memberikannya, dan 
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tidak diperbolehkan bagi mereka untuk melarikan diri dari tiga 

orang. Dengan tanah Falah, tetapi mereka tidak memerintahkan 

salah satu dari mereka.” (HR Ahmad)  

 

 Hadis  tersebut menunjukkan batalnya perbuatan yang dilarang karena 

perempuan ini mensyaratkan kepada suaminya untuk menceraikan madunya, 

menggugurkan haknya memadu dan hak madunya, sehingga syaratnya tidak sah 

sebagaimana kalau ia mensyaratkan kepada suaminya agar membatalkan jual-

belinya.
25

 

2.3.  Macam-Macam Pernikahan Bersyarat 

A.  Nikah Syighār 

Nikah syighār dari segi bahasa berarti ar-raf’u (mengangkat). Adapun 

syighār menurut syara‟ adalah seseorang menikahkan putrinya dengan orang lain, 

lalu orang lain tersebut menikahkan putrinya dengan tuan dari calon istri putrinya 

itu, sementara di antara keduanya tidak ada mahar, atau ada mahar tapi semata-

mata untuk tipu daya.
26

 Rasulullah melarang pernikahan semacam ini, 

sebagaimana dalam sabda Baginda SAW, 

عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال: أن رسول عن نافع حدثنا عبد اهلل بن يوسف أخبرنا مالك 
وج الرجل ابنتو, على أن يزوجو اآلخر نهى عن شغار, والشغار أن يز  اهلل صلى اهلل عليو وسلم

(س بينهما صداق)رواه البخاريابنتو, لي
27  
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Artinya: “Diberitahukan kami Abdullah Bin Yusuf diberitahukan kami Malik 

bahwa Nafi’ meriwayatkan dari Ibnu Umar RA: bahwa Rasulullah SAW 

melarang nikah syighar, yakni seorang (ayah) menikahkan putrinya 

dengan orang lain, lalu orang lain tersebut menikahkan putrinya dengan 

ayah ( dari calon istrinya itu, sementara di antara keduanya tidak ada 

mahar.” (HR Bukhari)
28

 

 

 Perbedaan antara nikah syighar  dengan nikah mis-yār adalah dilihat pada 

menghilangkan mahar dalam akad nikah. Sedangkan di dalam permasalahan nikah 

mis-yār tidak menyentuh permasalahan mahar dikarenakan pernikahan ini 

memenuhi syarat dan rukun dalam akad nikah sehingga sebagian ulama tidak 

berani menyatakan pernikahan mis-yā  ini adalah pernikahan yang bathil. 

B.  Nikah Mut’ah 

Kata mut’ah adalah terma bahasa arab yang berasal dari kata “متع” yang 

secara etimologi mengandung beberapa arti di antaranya adalah kesenangan, alat 

perlengkapan, dan pemberian. Nikah mut’ah dalam istilah hukum biasa 

disebutkan: “perkawinan untuk masa tertentu”, dalam arti pada waktu akad 

dinyatakan berlaku ikatan perkawinan sampai masa tertentu yang bila masa itu 

telah datang, perkawinan terputus dengan sendirinya tanpa melalui proses 

perceraian. Apabila dilihat dari rukun nikahnya tidak ada yang terlanggar, namun 

dari segi persyaratan ada yang tidak terpenuhi, yaitu ada masa tertentu bagi umur 

perkawinan, sedangkan tidak adanya masa tertentu itu merupakan salah satu 

syarat dari akad.Perbedaan lainnya dari perkawinan biasa adalah tidak terbatasnya 
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perempuan yang dikawini secara nikah mut’ah, sedangkan pada perkawinan biasa 

dibatasi empat orang dengan syarat dapat berlaku adil.
29

 

Perbedaan antara  nikahmut’ah dengan nikah mis-yār terlihat dari sudut 

waktu. Nikah mut’ah  adalah sebuah pernikahan yang dibatasi waktu yang telah 

ditentukan habis pernikahan tersebut meskipun tanpa thalaq, fasakh atau lainnya. 

Sedangkan  nikahmis-yār dilakukan dengan waktu yang tidak terbatas da nada 

niat melanggengkan pernikahan tersebut. Pernikahan mis-yār ini tidak berakhir 

kecuali dengan thalaq atau fasakh dari pengadilan.
30

 

 

C. Muḥallil 

 nikahmuḥallil adalah sebuah perkawinan yang mana seorang pria menikah 

dengan wanita yang sudah ditalak tiga oleh suaminya. Dan setelah dikumpulinya 

ia menalaknya lagi, agar suami yang pertama boleh mengawininya kembali. 

Praktek nikah muḥallil (kawin cina buta) yaitu perpaduan dari pemaksaan cerai 

dan pemaksaan pernikahan. Nikah muḥallil diyakini wajib dilakukan oleh 

perempuan yang ingin rujuk dengan suaminya setelah suami istri menyatakan 

cerai dengan talak tiga, cerai ini di anggap sah oleh masyarakat walaupun tanpa 

pengesahan dan proses rujuk sebelumnya dari pihak yang ditugaskan yaitu 

Mahkamah Syari‟ah atau petuas KUA (Kantor Urusan Agama), sudah melakukan 

                                                             
29

  Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam …, hlm. 100-101. 
30

Yusuf Qaradhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, jilid 3, ( Jakarta: Gema Insani, 2002) , 

hlm. 406. 



talak tiga, untuk dapat rujuk kembali, baik pihak suami maupun istri harus terlebih 

dahulu menikah dengan orang lain.
31

 

 Perbedaan nikah muhallil dengan nikah mis-yār adalah dari tujuan 

pernikahan. Nikah muhallil bertujuan untuk memberi jalan bagi orang lain 

(mantan suami si wanita) untuk dapat kembali menikah dengan manttan istrinya 

yang telah ditalak tiga kali. Sedangkan nikah mis-yār adalah pernikahan yang 

dilaksanakan dengan keinginan tulus kedua pihak tanpa ada unsur paksaan dalam 

memahami dan mencapai kesepakatan seia-sekata.
32

Nikah mis-yār adalah 

pernikahan permanen, seperti halnya pernikahan yang biasa lainnya. 

2.4.  Pengertian dan Dasar Hukum Nikah Mis-yār 

Kata nikah berasal dari bahasa arab نكاحyang merupakan bentuk masdar 

dari fi’il māḍiنكح yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti kawin, 

menikah.
33

 

 Sedangkan kata mis-yār berasal dari bahasa arabسار yang merupakan 

bentuk isim alat dari kata سار yang artinya perjalanan. Nama المسيار (al-mis-yār) 

adalah sebuah nama bagi pernikahan, dimana laki-laki pergi ke tempat wanita, 

bukan sebaliknya. Pernikahan ini disebut mis-yār dikarenakan suamilah yang 

bertolak menuju ke tempat istridi waktu-waktu yang terpisah lagi sempit.Ia tidak 

berlama-lama tinggal bersama istrinya, bahkan seringkali suami tersebut tidak 

bermalam dan tidak menetap.
34

Nikah mis-yār merupakan salah satu jenis 
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pernikahan yang tidak lazim di zaman kita ini. Pernikahan tersebut berlangsung 

secara biasa dengan memenuhi  syarat dan rukunnya. Hanya saja, sang istri 

bersedia menurunkan atau melepaskan tuntutannya atas hak-hak yang wajib 

dipenuhi oleh suami, seperti hak untuk memperoleh pakaian, nafkah, tempat 

tinggal, pembagian giliran, dan sebagainya. Salah satu penyebab paling penting 

dari munculnya fenomena ini adalah banyaknya perempuan yang telah mencapai 

usia layak nikah tetapi tidak juga menerima lamaran.
35

Selain itu, banyak juga 

perempuan yang menikah dan diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Perlu 

juga disebutkan faktor-faktor lain, seperti hasrat seksual serta kebutuhan 

perempuan terhadap laki-laki. Itu semuafaktor-faktor lahir dari 

perempuan.
36

Yusuf Qardhawi mengartikan kawin mis-yār yaitu: 

رأة إلى بيت الرجل, وفي ل إلى بيت المرأة , وال تنتقل الموىو الزواج الذى يذىب فيو الرج
.رى ىى التي تكن في بيتو وينفق عليوالغالب : تكون ىذه زوجة ثانية, وعنده زوجة أخ

37  

“ yaitu pernikahan dimana seorang laki-laki (suami mendatangi kediaman 

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

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

lain di rumah yang dinafkahinya .” 

 

 

Yusuf Qardawi tidak melihat pentingnya akan istilah. Namun yang 

menjadi perhatian dan permasalahan beliau adalah hukum dan 
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hakikatnya.
38

Tujuan nikah semacam ini adalah agar suami dapat bebas dari 

kewajiban terhadap istri keduanya untuk memberikan tempat tinggal, memberikan 

nafkah, memberikan hak yang sama dibanding istri yang lainnya (kalau yang 

berpoligami). Keringanan ini hanya diperoleh oleh seorang laki-laki dari seorang 

wanita yang sangat membutuhkan peran seorang suami dalam mengayomi dan 

melindunginya meskipun suami tidak mampu memenuhi kebutuhan dari segi 

materil.
39

 

Adapun nikah mis-yār terkadang tidak tercatat dan terkadang tercatat 

dengan disertai bukti, seperti yang berlaku di Negara Arab Saudi, Uni Emirat 

Arab, dan Negara-negara lainnya. Namun, dalam pernikahan secara mis-yār, 

mengikuti undang-undang pemerintah (untuk mencatatkan ke kantor catatan sipil) 

adalah wajib secara syar‟i. pemerintah menyarankan dilakukannya pencatatan 

pada nikah mis-yār semata-mata hanya untuk kepentingan dan kemaslahatan 

masyarakat, dan agar hak-hak mereka tidak telantar.
40

Hal ini lebih bersifat konkrit 

dan mengikat. 

 Dari pihak laki-laki, bisa dicatat beberapa faktor-faktor yang 

mempengaruhi dalam melakukan pernikahan mis-yār yaitu, laki-laki memiliki 

hasrat seksual yang cukup kuat dan tidak bisa terpuaskan dengan satu istri 

saja.Mereka terpaksa melakukan nikah mis-yār karena untuk melakukan 

poligami,mereka tidak memiliki biaya untuk membayar mahar serta memberi 
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nafkah, tempat tinggal, dan sebagainya. Kadang-kadang pernikahan semacam itu 

juga 

didorong oleh larangan istri kepada suaminya untuk tidak menikah dengan 

perempuan lain.
41

Selain itu, faktor kafa’ah juga menjadikan laki-laki memilih 

untuk tidak mendekati perempuan-perempuan kaya yang mapan dan sukses dalam 

kerjayanya.
42

 

 

2.5. Pendapat Ulama Kontemporer tentang Nikah Mis-yār 

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum nikah mis-yār. Hal ini 

dipengaruhi oleh karena berbedanya cara atau metode para ulama kontemporer 

dalam menanggapi permasalahan nikah mis-yār. Demi mengisi kekosongan 

hukum yang berlaku dalam sebuah permasalahan baru dikarenakan tuntutan 

terhadap jawaban yang pasti tentang keberlakuan hukum nikah mis-yār.Dalam hal 

ini, terdapat tiga kelompok ulama yang memiliki pandangan hukum yang berbeda, 

yaitu: 

A. kelompok yang membolehkan nikah mis-yār.  

Mayoritas ulama kontemporer yang telah mengeluarkan fatwa tentang 

masalah nikah mis-yār memandang bahwa nikah mis-yār merupakan pernikahan 

shar‟i yang sah hukumnya.Kendatipun sebagian mereka yang membolehkan nikah 

mis-yār menegaskan bukan sebagai penganjur pernikahan seperti ini, sedangkan 

sebagian lagi menyatakan bahwa hukumnya makruh, meskipun sah.Dengan 
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demikian hukum-hukum sebagai konsekwensi pernikahan tersebut berlaku, begitu 

pula dampak-dampaknya.
43

Alasan sebagian Ulama kontemporer yang 

membolehkan model nikah mis-yār ini adalah karena pencabutan istri terhadap 

sebagian haknya dan pengajuan hal itu sebagai syarat dalam pernikahan tidak 

mempengaruhi keabsahan pernikahan, selama pernikahan tersebut telah 

memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. 

Menurut Yusuf Qaradhawi, pernikahan mis-yār dibolehkan karena nikah 

mis-yār juga mewujudkan maslahat syari‟at, di mana pasangan suami istri 

mendapatkan kepuasan batin. Juga adanya kehidupan keluarga yang dibangun atas 

dasar kemuliaan.Secara hukum, nikah mis-yār sah adanya, karena memenuhi 

semua rukun dan syarat nikah yang sah.Dimana ada ijab dan qabul, saling 

meridhai antara kedua mempelai, wali, saksi, kedua mempelai sepadan, ada mahar 

yang disepakati.Menurutnya lagi, nikah mis-yār menjadi solusi bagi perempuan-

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

nikahnya, tentunya dengan memilih laki-laki yang benar-benar baik budi 

pekertinya, dan antara kedua pihak telah sama-sama ridha.Maka tidak sepatutnya 

orang menghalangi jalan-jalan yang dihalalkan syara‟.Namun demikian, beliau 

menegaskan bahwa dirinya bukanlah sebagai orang yang menyukai dan 

menganjurkan pernikahan mis-yār.
44

 

Adapun ulama-ulama kontemporer yang membolehkan nikah mis-yār Yusuf 

al-Qardhawi, Syeikh Ali Jum‟ah al-Shafi, Wahbah Zuhaily, Ahmad al-Hajji al-
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Kurdi, Syaikh Su‟ud al-Shuraim (imam dan khatib Masjid al-Haram), Syaikh 

Yusuf al- Duraywish, dan beberapa ulama lainnya.
45

 

Ulama lain yang juga mendukung pendapat yang membolehkan nikah mis-

yār adalah Abdul al-Aziz bin Baz. Beliau berpendapat bahwa tidak mengapa jika 

adanya memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati oleh syara‟.apabila kedua 

suami istri itu sepakat bahwa istrinya tetap boleh tinggal bersama kedua orang 

tuanya, atau bagiannya di siang hari saja bukan di malam hari, atau pada hari-hari 

tertentu, atau pada malam-malam tertentu, maka tidak mengapa akan hal itu. 

Dengan syarat, pernikahan tersebut harus diumumkan, tidak boleh dirahsiakan.
46

 

B. kelompok yang mengharamkan nikah mis-yār.  

Di antara argumenUlama yang mengharamkan nikah mis-yār adalah 

lantaran timbulnya upaya menyembunyikan dan merahsiakan pernikahan 

semacam ini.Karena perbuatan itu merupakan jalan kerusakan dan perbuatan 

kemungkaran.Orang-orang yang sudah rusak pribadinya bisa saja menjadikannya 

sebagai tunggangan untuk merealisasikan tujuan mereka.Sebab segala sesuatu 

yang menyeret kepada perkara haram, maka hukumnya juga 

diharamkan.
47

Larangan ini juga ditunjukkan untuk kepentingan mengatur umat 

manusia.Dampak-dampak buruk ini dapat dipastikan timbul, dan biasanya 

menjadi kenyataan, bukan sekadar dalam batas prediksi-prediksi, khayalan belaka, 

maupun kejadian-kejadian yang bersifat dadakan maupun jarang terjadi. 
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Adapun ulama kontemporer yang termasuk kelompok yang 

mengharamkan nikah mis-yār adalah syaikh Nashiruddin al-Bani dan Syaikh 

Abdul Sattar al-Jubaili.syaikh Abdul Sattar al-Jubaili berargumen bahwa nikah 

mis-yār menyebabkan suami tidak punya rasa tanggungjawab keluarga. 

Akibatnya, suami akan dengan mudah menceraikan istrinya, semudah dia 

menikah. Dan hal ini akan memperburuk pendidikan dan akhlak anak-anak. Juga 

salah satu pendapat dalam mazhab Syafi‟i mengatakan tidak sahnya akad nikah 

bila disyaratkan gugur nafkah dan tempat tinggal.
48

 

C. kelompok yang tawaqquf (abstain) tentang hukum nikah mis-yār.  

Sebagian ulama memilih tawaqquf tentang hukumnya, kelompok ini 

menyatakan bahwa dalil yang digunakan baik yang mendukung maupun yang 

menolak praktek pernikahan mis-yār ini tampak belum jelas dan meyakinkan. 

Mereka menyatakan bahwa sangat penting untuk dilakukan pengkajian mendalam 

dan pencermatan ekstra perihal nikah mis-yār ini. Di antara ulama kontemporer 

yang mengambil posisi ini adalah Syaikh Muhammad bin Salih al-Uthaimin.
49

 

Perbedaan yang terjadi dalam menetapkan hukum nikah mis-yār di atas 

menunjukkan para ulama hingga kini belum mencapai kesepakatan tentang 

hukum nikah mis-yār.Karena nikah mis-yār merupakan masalah baru dan belum 

ditemukan dasar hukum yang kuat untuk menghukuminya, maka sewajarnya 

terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama.
50
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Di antara faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan pendapat dalam 

menetapkan hukum nikah mis-yār adalah dari sisi sudut pandang para Ulama yang 

berbeda dalam menerapkan pendekatan-pendekatan tertentu terhadap hukum 

nikah mis-yār. Adapun faktor-faktor yang menjadi pokok pembahasan dalam 

hukum nikah mis-yār adalah seperti berikut: 

1.  Perbedaan manhaj dalam penetapan hukum. 

Antara kelompok yang membolehkan dan yang melarang pernikahan mis-

yār sama-sama menggunakan dalil akal dalam menentukan hukumnya.Namun 

letak perbedaannya adalah kelompok yang membolehkan nikah mis-yār (seperti 

Yusuf Qaradhawi) lebih banyak menggunakan pendekatan kemaslahatan 

(istiṣlāhi) yang dapat dicapai dalam pernikahan ini.Sementara kelompok yang 

menentang nikah mis-yār tampaknya lebih mengedepankan qiyas antara nikah 

mis-yār dengan nikah biasa.Sehingga adanya perbedaan-perbedaan antara nikah 

mis-yārdengan nikah biasa, menyebabkan nikah mis-yār dianggap sebagai 

pernikahan yang tidak sah, sehingga harus diharamkan.Selain itu, kelompok yang 

melarang nikah mis-yār lebih banyak melihat aspek muḍarat yang dihasilkan dari 

jenis pernikahan ini.Apabila ditinjau dari perspektif ilmu uṣul al-fiqh, kelompok 

yang menolak model pernikahanmis-yār inimenggunakan metode sadd ad-

zari’ah.Artinyamenutup jalan yang menuju kepada kerusakan.
51

 

 

2. Penetapan kriteria keabsahan nikah. 

Antara alasan yang dikemukakan oleh para ulama yang membolehkan nikah 

mis-yār adalah selama suatu pernikahan terpenuhi syarat dan rukunnya, maka 
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pernikahan itu sah.Sedangkan ulama yang mengharamkan nikah mis-yār 

berpandangan bahwa keabsahan pernikahan tidak semata-mata tercapainya syarat dan 

rukun pernikahan, tetapi juga harus terwujud tujuan-tujuan pernikahan.Jadi, kriteria 

pernikahan yang sah menurut ulama yang membolehkan nikah mis-yār adalah 

pernikahan yang terpenuhi syarat dan rukunnya.Sedangkan kriteria pernikahan yang 

sah menurut ulama yang mengharamkan nikah mis-yār adalah pernikahan yang tidak 

hanya terpenuhi syarat dan rukunnya, tetapi sekaligus tujuan-tujuan pernikahan 

tersebut.52 

 

3. Perbedaan antara wajib tidaknya sosialisasi suatu pernikahan 

Pernikahan mis-yār (meskipun tidak semuanya)biasanyamengandung 

unsur kerahasiaan antara pihak yang melakukan nikah mis-yār dengan istri 

pertama dan keluarganya.Perdebatan tentang akibat hukum merahasiakan 

pernikahan ini sebenarnya telah terjadi pada masa lalu antara para ulama 

madzhab.Mazhab Maliki misalnya, berpendapat bahwa misi pernikahan adalah 

pemberitahuan dan sosialisasi.Syarat adanya sosialisasi merupakan syarat sahnya 

suatu pernikahan.Dengan adanya permintaan untuk dirahasiakan, baik oleh kedua 

suami istri, wali, maupun saksi, berarti tidak terwujud misi pemberitahuan dan 

sosialisasi. 

Selain itu, merahasiakan hubungan pernikahan dianggap termasuk ciri-ciri 

perzinaan.Sehingga pernikahan manakalasudah diminta untuk disembunyikan, 

maka mirip denganpraktik perzinaan, maka akibatnya rusak secara 

hukum.Demikian pandangan mazhab Maliki, yang kemudian diikuti oleh 
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kelompok ulama yang mengharamkan nikah mis-yār.Adapun kelompok yang 

membolehkan nikah mis-yār berpedoman pada pendapat jumhur ulama Mazhab 

Hanafi, Shafi‟i, serta Hambali yang menyatakan bahwa pernikahan yang telah 

terpenuhi syarat dan rukunnya, meskipun suami, istri, wali maupun kedua saksi 

bersepakat untuk merahasiakan pernikahan tersebut dari pengetahuan masyarakat, 

maka pernikahan itu adalah tetap sah hukumnya. Menurut jumhur ulama, adanya 

dua orang saksi telah cukup untuk mengatakan bahwa pernikahan tersebut tidak 

lagi bersifat rahsia.Namun menyembunyikan pernikahan dapat dihukumi makruh 

agar tidak muncul tuduhan miring kepada kedua pihak yangmelaksanakan 

pernikahan itu.
53

 

 

4. Perbedaan dalam menentukan syarat-syarat yang membatalkan nikah.  

Ulama yang membolehkan nikah mis-yār, mengenai masalah ini 

berpendapat bahwa adanya syarat-syarat seperti suami tidak menafkahi istri, tidak 

memberi tempat tinggal, serta tidak membagi malamnya dengan istri yang 

dinikahi secara mis-yār, bukanlah syarat yang menyebabkan pernikahan tersebut 

bāṭil (tidak sah). Adanya syarat-syarat tersebut dapat diterima dengan syarat pula 

bahwa sang istri merelakan tidak terpenuhinya sebagian hak-haknya dalam 

pernikahan dengan tanpa paksaan dari pihak manapun. Akan tetapi, seandainya 

pada suatu saat istri bermaksud menuntut haknya kembali, maka ia berhak 

menuntutnya, dan pernikahan tetaplah sah tanpa ada sesuatupun yang 

membatalkannya.  
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Sedangkan menurut Ulama yang mengharamkannikah mis-yār, adanya 

syarat bahwa suami tidak menafkahi istri,tidak memberi tempat tinggal, serta 

tidak membagi malamnyadengan istri yang dinikahi secara mis-yār, serta 

beberapa kewajiban sejenis yang ditetapkan syari‟at atas suami termasuk syarat-

syarat ilegal (bāṭil). Sehingga pada kelompok ulama yang menolak nikah mis-yār 

ada yang menganggap nikah misyār karena syaratnya bāṭil, maka pernikahannya 

juga tidak sah. Sedangkan yang lain menyatakan pernikahannya tetap sah, tetapi 

syaratnya bāṭil, maka dari itu tetap mengimplikasikan pengaruh-pengaruh syari‟at 

berupa penghalalan senggama, kepastian nasab, kewajiban nafkah dan pembagian 

yang adil (jika poligami). Dalam hal ini, istri berhak menuntut, namun tidak 

masalah jika ia dengan sukarela melepaskan hak-hak ini tanpa syarat, sebab itu 

merupakan haknya.
54
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BAB TIGA 

PENDAPAT IBNU QUDAMAH DAN IBNU HAZM TENTANG  

KEABSAHAN AKAD BERSYARAT DALAM NIKAH MIS-YĀR 

 

3.1. Pendapat Ibnu Qudamah 

3.1.1.Biografi Ibnu Qudamah  

Ibnu Qudamah adalah salah seorang pemikir dari mazhab Hambali,  

bahkan  merupakan salah seorang ulama besar dari mazhab tersebut. Nama 

lengkapnya adalah „Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah al-

Jamma‟ili, yang biasa dipanggil dengan gelar Muwaffaq al-Din.Dilahirkan di 

Jama‟il Desa Nablus pada tahun 514 Hijriah. Bersama keluarganya dia berpindah 

ke Damaskus ketika usianya 20 tahun,  di sana Ibnu Qudamah tumbuh dewasa dan 

menghafal Alquran. Setelah itu ia pergi ke Baghdad belajar ilmu dan 

mengajarkannya selama empat tahun, hingga akhirnya menjadi seorang Syaikh 

mazhab Hambali. Berguru kepadanya Ibn Khalil, Abu Syammah, Yusuf Ghusuli 

dan lainnya.Ia meninggal di kota Damaskus, 6 Jumadil Akhir 620 H, atau 6-7 Juli 

1233 M.
1
 

Menurut para sejarawan, Ibnu Qudamah adalah keturunan „Umar ibn al-

Khattab melalui jalur „Abdullah ibnu „Umar ibn al-Khattab.Ia hidup ketika perang 

salib sedang berlangsung, khususnya di daerah Syam atau Suriah sekarang. Akibat 

kecamuk perang salib tersebut keluarganya mengasingkan diri ke Yerussalem 

pada tahun 551 H dan bermukim di sana selama dua tahun. Kemudian keluarga ini 

pindah lagi ke Jabal Qaiyun, yaitu sebuah desa di Lebanon. Di desa inilah Ibnu 
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Qudamah  memulai pendidikannya dengan mempelajari Alquran dari ayahnya.
2
 

Pada usia dua puluh tahun, Ibnu Qudamah mulai mengembara untuk menimba 

ilmu, khususnya di bidang fikih. Lalu pada tahun 561 H, dengan ditemani 

pamannya, ia berangkat ke Irak untuk belajar dari syaikh „abd al-Qadir al-Jailani 

selama empat tahun. Ia kembali ke Damaskus untuk melanjutkan kembali 

pelajarannya. Pada tahun 578 H, ia berangkat ke Makkah al Mukarramah dan 

belajar dari syaikh al-Mubarak ibn „Ali ibn Husayn ibn „Abdullah ibn Muhammad 

al-Tabbakh al-Baghdadi, seorang ulama besar mazhab Hambali di bidang fikih 

dan usul al-fiqh. Kemudian ia kembali ke Baghdad dan berguru pada Ibn Manni 

selama setahun. Ibn Manni juga masuk salah satu ahli fikih dan uṣul al-fiqh dari 

mazhab Hambali. 

Kemudian setelah itu, ia kembali ke Damaskus untuk mengembangkan 

ilmu yang didapatnya dengan mengajar dan menulis buku. Murid-muridnya yang 

menonjol antara lain adalah duaorang anak dari saudaranya sendiri, yakni abu al-

Fajr „Abdurrahman ibn Muhammad ibn Qudamah (seorang ketua Mahkamah 

Agung di Damaskus) dan al- „Imad Ibrahim ibn al-Wahid ibn „Ali ibn Surur al-

Maqdisi al-Dimasyqi (pada akhirnya ia juga menjadi ulama besar mazhab 

Hambali). Sejak saat itulah Ibn Qudamah tidak pernah lagi keluar dari 

Damaskus.Selain mengajar dan menulis buku, sisa hidupnya juga diabdikan untuk 

menghadapi perang salib melalui pidatonya yang tajam dan membakar semangat 

umat Islam.
3
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Ibnu Qudamah dikenal oleh ulama sezamannya sebagai seorang ulama 

besar yang sarat dengan berbagai ilmu.Ia menguasai berbagai ilmu sehingga 

gurunya sendiri, Ibn Manni dari Baghdad, mengakui keunggulan dan kecerdasan 

Ibn Qudamah. Ketika Ibn Qudamah  akan meninggalkan Irak, Ibn Manni berkata: 

“ tinggallah di Irak ini, karena jika engkau berangkat tidak ada lagi ulama yang 

sebanding dengan engkau di Irak.” Tidak hanya itu, seorang ulama dan pemikir 

Islam, Ibn Taymiyyah, mengakui bahwa etelah al-Auza‟i (seorang pengumpul 

hadis pertama di Syam), ulama besar di Suriah adalah Ibn Qudamah.
4
 

Dari hasil pemikirannya dalam berbagai keilmuannya itu, ia meninggalkan 

beberapa karya besarnya yang hingga saat ini masih menjadi standar sekaligus 

sebagai rujukan oleh generasi di bawahnya dalam mazhab Hambali. Karya-karya 

besar Ibn Qudamah antara lain adalah: 

1. Al-Mughni, terdiri atas sepuluh jilid; memuat permasalahan fikih, mulai dari 

ibadah, muamalat dengan segala aspeknya, sampai masalah perang dan kitab 

ini telah dicetak beberapa kali dan beredar di berbagai belahan dunia Islam. 

2.  Al-Kafi, terdiri atas tiga jilid besar; merupakan ringkasan Bab Fiqh. 

3. Al-Muqni, kitab fikih yang terdiri dari tiga jilid tapi tidak selengkap al-Mughni. 

4. Al-‘Umdah fi al-Fiqh, yaitu tiga kitab fiqih kecil yang disusun untuk para 

pemula dengan mengemukakan argumentasi dari Alquran dan Sunnah. 

5. Rawdat al-Nazir fi Uṣul al-Fiqh, membahas persoalan uṣul al-fiqh dan 

merupakan kitab uṣul al-fiqh. Ini merupakan kitab uṣul al-fiqh tertua dalam 

mazhab Hambali.Pada akhirnya kitab ini diringkas oleh Najm al-Din al-Tufi. 
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Dari sekian karya imam Ibn Qudamah, dua kitabnya yakni al-Mughni dan 

Rawdat al Naẓir menjadi rujukan para ulama.Al-Mughni merupakan kitab fiqih 

standar dalam mazhab Hambali.Demikian halnya dengan kitab Rawdah-nya, di 

bidang uṣul al-fiqh.Ia sejalan dengan prinsip uṣul al-fiqh dalam mazhab Hambali 

dan dianggap sebagai kitab uṣul al-fiqh standar dalam mazhab tersebut.
5
 

3.1.2.Pendapat Ibnu Qudamah tentang AkadBersyarat dalam Nikah Mis-yār 

Terminologi nikah mis-yār tidak didapati secara rinci di dalam literatur 

fiqih klasik, akan tetapi apabila ditelusuri secara lebih mendalam, maka dapat 

ditemukan relasi antara perbahasan nikah mis-yār  dalam permasalahanakad 

bersyarat. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, beliau membagikan 

syarat yang terkait dengan akad nikah kepada 3 bagian yaitu : 

Pertama, suatu yang harus dipenuhi syaratnya, yakni syarat yang 

menghasilkan manfaat dan faedahnya yang kembali kepada pihak perempuan. 

Misalnya perempuan mensyaratkan agar ia tidak dibawa keluar dari rumahnya 

atau dari negeri tempat tinggalnya, atau disyaratkan agar dibawa bersama dalam 

perjalanan jauh, atau agar laki-laki tidak akan menikah lagi, maka persyaratan 

semacam ini mesti dipenuhi dan dilaksanakan oleh pihak laki-laki.
6
 

Kedua, apa yang  membatalkan syarat tetapi akadnya tetap sah seperti 

disyaratkan tiada mahar baginya atau gugur nafkah keatasnya (istri), atau 

disyaratkan ia tidak disetubuhi, atau suami mengasingkan diri darinya . Maka 

syarat-syarat ini batal dengan sendirinya karena hal demikian menafikan 
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ketentuan yang seharusnya berlaku, selain itu berkemungkinan menggugurkan 

hak yang telah diwajibkan dengan sebab akad sebelum akad  itu terjadi.  

Ketiga, apa yang membatalkan nikah pada akad itu sendiri. Contoh, 

mensyaratkan waktu atau tempo dalam nikah seperti lazimnya praktek nikah 

mut‟ah, ataupun persyaratan bahwa suami akan mentalak istrinya pada waktu 

tertentu. Maka persyaratan semacam ini merupakan sesuatu yang batil pada 

dirinya dan juga membatalkan pernikahan itu sendiri.
7
 

Namun jika dihubungkan dengan akad bersyarat dalam nikah mis-yār, 

maka persyaratannya tergolong dalam bagian pertama yang mana persyaratan itu 

menghasilkan manfaat dan faedahnya kembali kepada pihak perempuan (istri) 

yang harus dipenuhi oleh suami dan juga tidak menghalangi tujuan pernikahan 

sehingga persyaratan ini berlaku.Apabila seorang suami melanggar persyaratan-

persyaratan yang terdapat dalam bagian pertama ini, maka istri berhak menuntut 

fasakh atau pembatalan nikah sepihak.
8
 Ibnu Qudamah berhujjah dengan dalil 

hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh „Uqbah: 

, عن عبد اهلل بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخيرحدثنا 
وسلم : أحق الشروط أن  عليو هللا لىص بن عامر رضي اهلل عنو قال, قال رسول اهلل عقبة

(خارياستحللتم بو الفروج. )رواه البتوفوا بو ما
9  

 

 

Artinya: Abdullah bin Yusuf menyampaikan kepada kami dari al-Laits, dari Yazid 

bin Abu Habib, dari Abu al-Khair, dari ‘Uqbah bin ‘Amir RAberkata: 
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bahwa Nabi saw. bersabda: “syarat-syarat yang paling berhak kalian 

penuhi adalah syarat-syarat (dalam pernikahan) yang dengannya kalian 

menghalalkan farji.”
10

(HR Bukhari) 

Pendapat Abu Hanifah dan lain-lainnya yang menyatakan bahwa 

persyaratan semacam ini telah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan 

tidak ada maslahatnya terhadap akad, Ibnu Qudamah membantahnya karena 

pengajuan persyaratan seperti ini tidaklah mengharamkan apa yang dihalalkan 

oleh Allah melainkan pihak perempuan hanya menginginkan hak untuk 

mengajukan fasakh jika persyaratan ini dilanggar dan persyaratan ini juga 

memiliki kemaslahatan terhadap perempuan serta sebuah kemaslahatan bagi orang 

yang melakukan akad dianggap sebagai kemaslahatan bagi akad itu sendiri.
11

  

3.1.3. Metode Istinbāṭ Hukum Ibnu Qudamah 

Menurut Syamsul Anwar, para mujtahid menggunakan metode istinbāṭ 

dalam hukum Islam terbagi menjadi tiga yaitu metode interprestasi literal 

(Bayāni), Kausasi (Ta’lili) dan singkronisasi.Akan tetapi berbeda dengan al-

Dawalibi, metode istinbāṭ hukum adalah metode bayāni, ta’lili dan istiṣlāhi.
12

 

Dalam menetapkan status atau keabsahan suatu hukum, Ibnu Qudamah 

cenderong mengikuti metode mazhabnya, yaitu Mazhab Hambali. Imam Ahmad 

ibn Hanbal menganggap Imam Syafi‟i sebagai guru besarnya, oleh karena itu di 

dalam pemikiran ia banyak dipengaruhi oleh Imam Syafi‟i. Thaha Jabir Fayadh 
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al-Uwani mengatakan bahwa cara ijtihad Imam Ahmad ibn Hanbal sangat dekat 

dengan cara ijtihad Imam Syafi‟i .al-Jauziyyah menjelaskan bahwa pendapat-

pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal dibangun atas lima dasar, yaitu Nash dari al-

Qur‟an dan sunnah (Hadis yang shahih), Fatwa para sahabat Nabi SAW, Fatwa 

para sahabat yang masih dalam perselisihan, Hadis mursal dan hadis dha‟if, dan 

Qiyas Dalam fiqih.
13

 

Namun, di dalam permasalahanakad bersyarat dalam nikah mis-yār, 

didapati bahwa Ibnu Qudamah menggunakan metode bayani. Metode interpretasi 

literal (bayāni) merupakan metode penemuan hukum yang dilakukan dengan cara 

menjelaskan teks-teks hukum Islam yang ada dalam Alquran dan hadis.Objek 

metode ini adalah teks hukum Alquran dan Hadis dengan menggunakan 

pendekatan kaidah-kaidah ushuliyyahseperti ‘Āmm dan khāṣ, mutlaq 

muqayyad,mantuq mafhum, dan sebagainya. 

Ibnu Qudamahmenggunakan dalil hadis ṣaḥiḥ yang diriwayatkan oleh 

„Uqbah bin „Amir sebagai mendukung argumen beliau dalam permasalahan akad 

bersyarat dalam pembagian yang pertama yaitu syarat yang harus dipenuhi yang 

mengandung manfaat dan faedahnya kembali kepada perempuan(istri). Hadis ini 

dijadikan hujjah oleh Ibnu Qudamah dengan cara memahamilafaz matan yang 

terdapat dalam hadis yaitu ما استحللتم بو الفروجdari segi lafaẓ naṣyang menjelaskan 

tentangsyarat-syarat yang paling berhak dipenuhi dalam pernikahan adalah yang 

dengannya  menghalalkankemaluan. 
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Hadis yang digunakan oleh Ibnu Qudamah sebagai hujjah,mentakhsiskan 

makna umum tentang syarat dengan makna yang lebih khusus yaitu menghalalkan 

kemaluan yang membawa arti dengan pernikahan,sehingga hadis ini dapat 

menguatkan pendapat beliau dalam kaitannya dengan akad bersyarat dalam nikah 

mis-yārpada pembagian yang pertama.  

Kemudian, dikuatkan lagi hujjah Ibnu Qudamah dengan penalaran 

maṣaliḥmursalahdengan melihat kemaslahatan bagi perempuan dalam 

permasalahan akad bersyarat yang dihubungkan dengan nikah mis-yar sehingga 

menurut beliau wajib dipenuhi persyaratan-persyaratan tersebut. 

3.2. Pendapat Ibnu Hazm 

3.2.1. Biografi Ibnu Hazm 

Ibnu Hazm adalah salah satu pemikir besar muslim dan penulis yang 

produktif pada abad pertengahan Eropa yang menuliskan lebih dari empat ratus 

buku menjadi salah satu pionir perbandingan agama melalui karya yang 

monumental. Nama lengkapnya Ibnu Hazm adalah Ali ibn Ahmad Said ibn Hazm 

Ibn Ghalib ibn Shalih ibnn Sufyan ibn Yazid. Ibnu Hazm lahir di akhir Ramadan 

pada tahun 456 H/ 7 November 994 M di Andalusia (sekarang Spanyol dan 

Portugal). Tetapi beliau lebih terkenal dengan nama Ibnu Hazm. Sejak kecil 

beliau sudah menghafal Alquran dan medapatkan pendidikan dari para Ulama 

besar di Kordoba  (Ibukota Spanyol pada waktu itu). 

Ibnu Hazm pada masa kanak-kanak mendapatkan pendidikan di 

lingkungan keluarga yang serba kecukupan, baik dari segi harta, kehormatan 



maupun kedudukan karena ayahnya, Ahmad adalah seorang menteri yang 

terkemuka di bawah Khalifah al-Mansur dan al-Muhaffar.Ibnu Hazm diarahkan 

untuk mencari ilmu yang didasari oleh semangat yang tinggi.Pada masa 

remajanya, Ibnu Hazm mendapat pendidikan agama, seperti menghafal Alquran, 

menghafal syair, dan menulis di lingkungan keluarga istana dan harem. Seiring 

bertambahnya umur  yang semakin dewasa, Muali mengarahkan pendidikan pada 

majlis-majlis ilmu yang terdapat di masjid Kordoba. 

3.2.2. Pendapat Ibnu Hazm tentang akad Bersyarat dalam Nikah Mis-yār 

Menurut Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muḥallā, yaitu setiap syarat yang 

ditambah di dalam suatu akad pernikahan yang tidak selari dengan yang terdapat 

dalam kitab Allah adalah batal.Beliau menekankan sebagai contoh batalnya syarat 

akad nikah yang membebaskan dari ketentuan untuk si suami dari membayar 

mahar pernikahan.
14

 

Kemudian Ibnu Hazm menyebutkan bahwa setiap syarat yang tidak 

terdapat dalam kitab Allah maka adalah batal. Beliau menguatkan pendapat 

dengan keumuman makna hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah RA: 

حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن ىشام بن عروة عن أبيو عن عائشة قالت: جاءتني بريرة 
فقالت:كاتبت أىلي على تسع أواق , في كل عام أو قية , فأعينيني. فقالت: إن أحبوا أن 
أعدىا لهم ويكون والؤك لي فعلت. فذىبت بريرة إلى أىلها فقالت لهم , فأبوا عليها , 

فقالت: إني عرضت ذلك  -ل اهلل صلى اهلل عليو وسلم جالسورسو -فجاءت من عندىم
عليهم, فأبوا إال أن يكون الوالء لهم , فسمع النبي صلى اهلل عليو وسلم,فأخبرت عائشة 
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النبي صلى اهلل عليو وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الوالء , فإنما الوالء لمن أعتق. 
و وسلم في الناس فحمد اهلل وأثنى عليو ثم ففعلت عائشة. ثم قام رسول اهلل صلى اهلل علي

؟ ما كان من شرط ليس في كتاب اهلل كتاب اهلل  قال مابال رجال يشترطون  شروطا ليست في
. فهو باطل , وإن كان مائة شرط , قضاء اهلل أحق , وشرط اهلل أوثق , وإنما الوالء لمن أعتق

()رواه البخاري
15

 

 

Artinya :“Telah bercerita kepada kami Isma'il telah bercerita kepada kami Malik 

dari Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha 

berkata: "Barirah datang kepadaku seraya berkata: "Aku telah 

menetapkan tebusan kepada Tuanku untuk kemerdekaan diriku dengan 

sembilan Awaq, dimana aku harus membayar satu uqiyah dalam setiap 

tahunnya, maka tolonglah aku". Aku berkata: "Jika tuanmu 

berkehendak aku akan bayar ketetapan tersebut kepada mereka 

sedangkan perwalianmu menjadi hakku". Lalu aku penuhi.Kemudian 

Barirah pergi menemui tuannya dan menyampaikannya kepada mereka 

namunmereka menolaknya. Lalu dia datang setelah menemui mereka 

sementara Rasulullahshallallahu 'alaihi wasallam sedang duduk, 

seraya berkata: "Sungguh aku sudah menawarkan hal itu kepada 

mereka namun mereka enggan menerimanya kecuali bila perwalian 

tetap menjadi hak mereka". Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 

mendengar hal ini lalu 'Aisyah mengabarkan kepada Nabi shallallahu 

'alaihi wasallam, maka Beliau berkata: "Ambillah dia (Barirah) dan 

berikan syarat perwalian kepada tuannya bahwa perwalian seorang 

budak adalah bagi yang memerdekakannya". Maka 'Aisyah radliallahu 

'anha melaksanakan perintah Beliau. Kemudian Rasulullah shallallahu 

'alaihi wasallam berdiri di hadapan manusia seraya memuji Allah dan 

mengagungkan-Nya kemudian bersabda: "Bagaimana jadinya orang-

orang itu, mereka membuat persyaratan dengan syarat-syarat yang 

tidak ada pada Kitab Allah. Apapun bentuknya syarat yang tidak sesuai 

dengan Kitab Allah maka syarat itu batal sekalipun seratus kali 

persyaratan.Ketetapan Allah lebih berhaq (untuk ditunaikan) dan 

syarat (yang ditetapkan) Allah lebih kuat.Sesungguhnya perwalian 

(seorang budak) adalah milik orang yang memerdekakannya". (HR 

Bukhari) 
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Semua persyaratan itu jika disyaratkan didalam akad maka akad itu rusak, 

adapun jika disyaratkan setelah akad , maka akad itu tetap sah tetapi syarat 

tersebut hukumnya batal. Sama saja jika persyaratan ini diakadkan dalam masalah 

memerdekakan budak, talak.Dikaitkan dengan putusan langsung atau melalui 

khiyar semua persyaratan itu hukumnya batal. 

pernikahan yang dibangun diatas syarat yang batal hukumnya pun batal. 

Maka barangsiapa yang mensyaratkan apa yang dilarang oleh Rasulullah maka itu 

merupakan syarat yang batal, dan pernikahan yang dibangun diatas syarat tersebut 

hukum juga batal. 

3.2.3. Metode Istinbāṭ hukum Ibnu Hazm 

Ibnu Hazm merupakan seorang Ulama yang mempunyai peran besar dalam 

mengembangkan hazanah pemikiran dan manhaj fikih yang telah dirintis 

sebelumnya oleh Imam Daud al-Zahiri, yaitu penetapan hukum berdasarkan zahir 

nuṣuṣ(nash-nash). 

Ibnu Hazm dalam menentukan hukum berdasarkan pada zahir-nya nuṣuṣ 

(nash-nash), yakni Alquran dan Sunnah, sehingga dapat disimpulkan bahwa dasar 

hukum dalam Mazhab zahiri yang digunakan oleh Ibnu Hazm adalah 

Alquran,Sunnah, Ijma‟.
16

danApabila permasalahan yang belum tersebut di dalam 

nash Alquran dan Hadis dan Ijma‟ maka Ibnu Hazm menggunakan Metode 

Istiṣḥāb. Istiṣḥāb adalah sebuah metode yang didasarkan bahwa hukum asal 
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segala sesuatu itu boleh, dan istisḥāb menurut Ibnu Hazm adalah tetapnya hukum 

yang didasarkan pada nash sampai terdapat dalil dari nash yang menunjukkan 

pada perubahan hukum.  

Apabila dihubungkan dengan persoalan akad bersyarat dalam nikah mis-yār 

penggunaan metode istinbāṭ hukum menurut Ibnu Hazm cenderung menggunakan 

metode Bayāni yaitu metode yang erat kaitannya dengan teks, baik itu Alquran 

maupun hadis.Namun dalam permasalahan ini, Ibnu Hazm menggunakan dalil 

hadis yang diriwayatkan oleh Aishah RA sebagai mendukung pendapat 

beliau.Penggunaan kaidah kebahasaan yang di gunakan Ibnu Hazm lebih menitik 

beratkan pada hakikat lafaẓ, tanpa menafsirkan ataupun mentakwilkan ayat-ayat 

Alquran maupun hadis. Namun begitu, hadis yang digunakan Ibnu Hazm adalah 

hadis umum dikarenakan terdapat lafaẓ“ما كان من شرط” yang menunjukkan 

keumuman kepadalafaẓ ẓahir hadis sehingga memungkinkan hadis tersebut untuk 

ditakwil. lafaẓ“ما كان من شرط” yang terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh 

„Aisyah RA menunjukkan makna umum tanpa ada penjelasan yang menentukan 

makna khusus bagi lafaẓ “ شرط  ”, maka segala syarat yang tidak ada dalam kitab 

Allah berarti batal.   

Kemudian, Ibnu Hazm menggunakan kaidah tambahan dalam istinbāṭ 

hukumnya pada akad bersyarat dalam nikah mis-yār, yaitu penerapan kaedah 

istiṣḥāb.kaedahistiṣḥābsering dijadikan hujjah oleh Ibnu Hazm adalah apabila 

telah ada nash al-Qur‟an atau sunnah tentang masalah hukum,kemudian ada orang 

yang mengatakan bahwa hukum itu telah berubahatau telah dibatalkan karena 

perubahan zaman atau situasi, maka orangtersebut harus dapat mengajukan bukti 



atau dalil (burhān) nashnya. Kalau ia tidak dapat mengajukan dalil tersebut, maka 

hukum asalyang tetap berlaku, karena itulah yang diyakini. Dengan ketentuan 

objekhukum (al-mahkum fih) nya masih utuh seperti semula”.
17

 

 

1.3. Analisis Pendapat Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm tentang Akad 

Bersyarat  dalam Nikah Mis-yār  

Sebelum dibahas dengan lebih lanjut, penulis memperlihatkan perbedaan 

pendapat di antara Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm tentang akad bersyarat yang 

dihubungkan dengan nikah mis-yār serta mengemukakan dalil masing-masing 

dalam menetapkan hukum keabsahan akad bersyarat dalam bentuk tabel 3.1 di 

halaman berikutnya. 
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 Amri Siregar, Ibnu Hazm Metode Zahiri Dalam Pembentukan Sumber Hukum Islam, 

(Jogjakarta : Belukar,2009), hlm. 140. 



Tabel 3. 1. 

Akad Bersyarat dalam Nikah  Mis-yār 

 

 

 

Pendapat Imam 

 

Dalil yang digunakan 

 

Ibnu 

Qudamah 

 

- Suatu yang harus 

dipenuhi syaratnya, 

yakni syarat yang 

menghasilkan manfaat 

dan faedahnya yang 

kembali kepada pihak 

perempuan. 

 

 

- Hadis yang digunakan lebih khusus 

tentang syarat dalam penikahan 

yang dilihat dari segi  maknalafaẓ 

hadis yang diriwayatkan oleh 

„Uqbah. 

- Melihat permasalahan akad 

bersyarat dari sudut kemaslahatan 

yang terdapat pada wanita. 

 

 

Ibnu 

Hazm 

 

-Tidak sah akad 

pernikahan yang 

dikaitkan atas syarat-

syarat tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hadis yang digunakan adalah hadis 

umum dari segi makna lafaẓ  

tentang syarat sebagai hujjah 

dalam menanggapi permasalahan 

akad bersyarat. 
- Menggunakan pendekatan istisḥāb 

yaitu selagi tiada dalil yang khusus 

yang menentukan akad bersyarat 

dalam nikah misyar, maka hukum 

persyaratan yang asal tetap 

berlaku.  



 

Dari paparan di tabel 3.1, penulis cenderung dengan pendapat Ibnu 

Qudamah yang menyatakan bahwa sahnya akad nikah dengan persyaratan  

pertama dari tiga bagian yang di sebut oleh beliau dengan melihat dua faktor yang 

mendukung pendapat Ibnu Qudamah dalam persoalan akad bersyarat yang 

dihubungkan dengan persoalan nikah mis-yār. Diantaranya adalah: 

1. Dalil yang digunakan 

Penggunaan dalil yang digunakan oleh Ibnu Qudamah adalah Hadis shahih 

yang lebih Khusus (khāṣ) dari segi lafaẓ naṣ yang diriwayatkan oleh „Uqbah 

dalam menetapkan hukum akad bersyarat. Manakala Ibnu Hazm berhujjah dengan 

hadis yang umum ( ‘Āmm) dari segi lafaẓ ẓahir yang diriwatyatkan oleh „Aisyah. 

Melihat dari segi kejelasan lafaẓ hadis yang dijadikan hujjah oleh Ibnu 

Qudamah dan Ibnu Hazm, maka didapati berlakunya pertentangan dalil yang 

umum dengan yang khusus. Apabila merujuk kepada kaidah uṣuliyyah dari segi 

lafaẓ dan dilalahnya, hukum lafaẓ ẓahir dan lafaẓ naṣ adalah sama yaitu wajib 

diamalkan petunjuknya atau dilalahnya sepanjang tidak ada dalil yang 

mentakwilkan, mentakhsiskan tau menasakhnya. Namun begitu, sekiranya berlaku 

pertentangan antara lafaẓ ẓahir dengan lafaẓ naṣ, maka lafaẓ naṣ lebih 

didahulukan pemakaiannya dan wajib membawa lafaẓ ẓahir pada lafaẓ naṣ. 

Melihat dari pemaparan di atas seolah-olah terjadinya pertentangan 

(ta’āruḍ) antara dalil umum dan dalil Khusus.Maka jumhur ulama berpendapat 

bahwa sebenarnya pertentangan antara dalil umum (‘Āmm) dan Khusus 



(khāṣ)dalam satu permasalahan itu tidak pernah terjadi dikarenakan maksud dari 

dalil khusus adalah menjelaskan makna dari dalil umum (‘Āmm).
18

 

Adapun di dalam praktek pernikahan mis-yār tidak menyentuh masalah 

pembebasan pemberian mahar seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hazm.Demikian 

juga yang dipahami Ibnu Qudamah yang membenarkan penetapan persyaratan 

dalam akad nikah hanya pada perkara yang tidak menyangkut dengan hal-hal yang 

sudah bersifat qath’i seperti mahar, rukun, perwalian, saksi dan sebagainya. 

 

2. Tujuan Syarak ( Maqāṣid al-Syar’iyah) 

Apabila ditinjau dari sudut pendekatan maqāṣid al-syar’iyah, maka 

penulis cenderung menggunakan teori maqāṣid al-syar’iyah Ahs-syatibi yaitu 

memelihara agama( hifẓ al-din), memelihara jiwa ( hifẓal-nafs), memelihara 

keturunan ( hifẓ al-naṣb), memelihara akal ( hifẓal-‘aql), dan memelihara harta ( 

hifẓ al-māl). Penghubungan teori maqāṣid al-syar’iyah dalam persoalan akad 

bersyarat dalam nikah mis-yār, maka didapati bahwa menjaga jiwa ( hifẓ al-nafs) 

pada tingkatan ḍaruriyyāt,ḥajiyyāt, dan taḥsiniyyāt dan menjaga keturunan( hifẓ 

al-naṣb) pada tingkatan ḍaruriyyāt dan taḥsiniyyāt.
19

 

Maksud menjaga jiwa (hifẓal-nafs) pada tingkatan ḍaruriyyāt,yaituDengan 

adanya nikahmis-yār, maka terjaganya kehormatanwanita-wanita atauperawan tua 

yang belummenikah, lebih-lebihyang berstatus janda. Pada tingkatan ḥajiyyāt, 

nikah mis-yār diharapkan dapat terpenuhi nafkahlahir dan batin, meskipuntidak 
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 Abu Ishaq Al-Syatibi, Al-Muāwafaqat fi Uṣul al-Ahkam, Jilid II, (Bairut: Dar al-Kutub 

al-Ilmiyyah, t.t), hlm. 7-8. 



semua.Pada tingkatan tahsiniyat, dengan nikah mis-yār, istri yang kaya 

bisamembantu ekonomisuami yang mungkinlemah.
20

 

Nikah mis-yār, apabila dihubungkan dengan teori maqāṣid al-syar’iyah 

pada tingkatan memelihara keturunan (hifẓ al-naṣb), maka didapati ada dua 

tingkatan yaitu ḍaruriyyāt dan ḥajiyyāt.Pada tingkatan ḍaruriyyāt,dengan adanya 

nikah mis-yār,maka terpelihara keberlangsungan reproduksi keturunan. Pada 

tingkatan ḥajiyyāt, nikah mis-yār harus di catatkan pada pencatatan sipil sesuai 

dengan aturan yang berlaku di Indonesia, dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 

1979 yang terdapat dalam pasal 2 ayat 2 yaitu “Tiap-tiap perkawinan dicatat 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 
21

 

Sesuai pendapat Ibnu Qudamah dengan mafhum seruan Nabi SAW kepada 

umatnya yaitu “barang siapa dikalangan kamu yang berkemampuan (memenuhi 

tanggungjawab dan kewajiban pernikahan) maka bernikahlah.”Seruan ini berkait 

rapat dengan tujuan dari sebuah pernikahan yang antaranya adalah supaya dapat 

menghindarkan diri dari perbuatan zina.Kecenderungan penulis terhadap 

pandangan Ibnu Qudamah juga melihat pada faktor kondisi semasa yang mana 

jika dilihat dari faktor terjadinya pernikahan mis-yār, maka memerlukan sebuah 

penjelasan konkrit yang sesuai dengan ketetapan hukum syara‟ dan menjawab 

permasalahan kontemporer. 

 

                                                             
20
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BAB EMPAT 

PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan 

Setelah dilakukan penelitian serta menganalisa mengenai pembahasan 

akad bersyarat dalam nikah mis-yār, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan atas 

permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, di antaranya 

sebagai berikut: 

1. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Mughni, apabila dihubungkan 

dengan akad bersyarat dalam nikah mis-yār, maka persyaratannya tergolong 

dalam bagian pertama yang mana persyaratan itu menghasilkan manfaat dan 

faedahnya kembali kepada pihak perempuan (istri) yang harus dipenuhi oleh 

suami dan juga tidak menghalangi tujuan pernikahan sehingga persyaratan ini 

berlaku. Apabila seorang suami melanggar persyaratan-persyaratan yang 

terdapat dalam bagian pertama ini, maka istri berhak menuntut 

fasakh.Manakala menurut Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muḥallā, tidak sah 

pernikahan yang dikaitkan atas syarat-syarat tertentu, termasuk syarat dalam 

masalah mahar yang ditentukan kriteria atas tanggungan suami, tidak akan 

membawanya dalam perjalanan, semua persyaratan itu jika disyaratkan 

didalam akad maka akad itu rusak , adapun jika disyaratkan setelah akad , 

maka akad itu tetap sah tetapi syarat tersebut hukumnya batal.  

2. Metode istinbaṭ yang digunakan oleh Ibnu Qudamah adalah dengan 

pendekatan bayani, dengan menggunakan dalil hadis yang lebih khusus tentang 



persyaratan dalam pernikahan sebagai hujjah dengan pendekatan kebahasaan. 

Kemudian di dukung argumen beliau lagi dengan pendekatan kemaslahatan 

yang terdapat pada sisi wanita. Manakala metode istinbaṭyang digunakan oleh 

Ibnu Hazm adalah beliau juga menggunakan metode bayani, yaitu melihat dalil 

hadis dengan pendekatan kebahasaan. Namun, dalil yang digunakan lebih 

bersifat umum dalam kaitannya tentang syarat.beliau juga menggunakan 

pendekatan istihab dengan bertahan pada hukum asal tentang syarat selagi 

tidak ada dalil lain yang menasakhnya. 

4.2. Saran-saran 

1. Menurut penulis, walaupun pembahasan dari segi persyaratan dalam akadnikah 

mis-yār, penulis lebih cenderung terhadap pandangan Ibnu Qudamahdengan 

memperlihatkan dua faktor yang mendukung, namun perlu adanya payung 

hukum sehingga hak-hak dan kewajiban suami istri mendapat perlindungan 

dan jaminan hukum sehingga pihak yang dirugikan dapat menuntut di 

pengadilan. 

2. Diharapkan skripsi ini dapat menjadi koleksi dalam khazanah keilmuan hukum 

Islam dan dapat menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti lain yang ingin 

memperdalam permasalahan akadbersyarat dalam nikah mis-yār. 
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