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MENGENAL PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA 

Oleh: Marzuki∗  

 

Perkawinan atau pernikahan merupakan institusi yang istimewa dalam Islam. Di 

samping merupakan bagian dari syariah Islam, perkawinan memiliki hikmah dan tujuan 

yang mulia. Perkawinan dapat mengubah sikap dan perilaku yang dilarang menjadi bernilai 

ibadah. Melalui perkawinan juga, masa depan manusia bisa tetap dipertahankan. 

Dalam kehidupan modern sekarang perkawinan patut dikaji secara mendalam. 

Kecanggihan teknologi dan majunya ilmu pengetahuan sekarang memungkinkan manusia 

bisa melakukan rekayasa sehingga dari segi pragmatis perkawinan menjadi kurang urgen. 

Manusia bisa melakukan apa saja yang seharusnya dilakukan ketika ia sudah melalui 

proses perkawinan. Hanya ideologi dan kesadaran akan arti pentingnya perkawinan yang 

mengharuskan seseorang melakukan perkawinan. 

 

Makna Perkawinan  

Perkawinan atau yang di Indonesia diistilahkan dengan pernikahan (Arab: nikah 

yang berarti menghimpun) adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan 

perempuan yang bukan muhrim (kerabat terdekat) dan menimbulkan hak dan kewajiban 

antara keduanya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia pasal 2, akad 

pernikahan diistilahkan dengan mitsaqan ghalizhan yang berarti ikatan yang kokoh. Istilah 

ini diharapkan akan memberi kesadaran dan pengertian kepada masyarakat bahwa 

perkawinan harus menaati perintah Allah dan sekaligus merupakan ibadah serta harus 

dipertahankan keberlangsungan dan kelestariannya. Dalam arti luas pernikahan merupakan 

suatu ikatan lahir batin antara dua orang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama 

dalam suatu rumah tangga dan untuk mendapatkan keturunan yang dilangsungkan menurut 

ketentuan-ketentuan syariat Islam. 

Hukum melakukan perkawinan dalam Islam pada asalnya adalah boleh (mubah), 

namun kemudian bisa beralih menjadi sunnah, wajib, makruh, atau haram. Perkawinan 

menjadi sunnah, jika dipandang dari segi jasmani, keinginan berumah tangga, kesiapan 

mental, dan kesiapan membiayai kehidupan rumah tangga benar-benar telah terpenuhi oleh 

                                                 
∗ Dr. Marzuki, M.Ag. adalah dosen Pendidikan Agama Islam dan Hukum Islam pada jurusan PKn dan 

Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. 
 



 2

orang yang bersangkutan. Perkawinan dipandang wajib, jika orang yang akan menikah 

telah cukup matang dan benar-benar siap dan jika tidak dilaksanakan dikhawatirkan akan 

terjerumus ke dalam perzinaan. Selanjutnya perkawinan akan menjadi makruh, jika yang 

akan menikah belum siap baik jasmani maupun mentalnya. Bahkan perkawinan bisa 

menjadi haram, jika tidak mengikuti ketentuan yang berlaku dan perkawinannya hanya 

untuk merusak atau menyakiti keluarga calon isterinya. 

Dalam al-Quran ditegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan 

suatu keluarga yang sakinah (tenteram), mawaddah (penuh cinta kasih), dan rahmah 

(penuh kerahmatan) di antara anggota keluarga, yaitu suami, isteri, dan anak-anaknya. 

Allah Swt. berfirman: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 

kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada 

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. al-

Rum [30]: 21). 

Dari firman Allah dan hadis Nabi saw. dapat dipahami bahwa tujuan pokok 

perkawinan dalam Islam adalah: (1) ibadah kepada Allah dan mengikuti sunnah Nabi. Di 

samping itu perkawinan juga bertujuan untuk (2) pemenuhan kebutuhan biologis seseorang 

dalam rangka regenerasi yang sah; (3) menjaga kesehatan dalam pemenuhan kebutuhan 

seksual seseorang; dan (4) kesenangan, terutama dalam berhubungan badan antara suami 

dan isterinya. Karena pentingnya perkawinan ini dalam Islam, maka perkawinan 

membutuhkan persiapan yang matang, baik secara fisik dan mental. 

 

Prosesi Perkawinan 

Meminang merupakan proses awal sebelum melakukan perkawinan dengan tujuan 

untuk mengetahui dan memahami serta memantapkan calon yang akan dinikahi. Seorang 

perempuan yang sudah dipinang oleh seseorang tidak lagi dibolehkan menerima pinangan 

orang lain tanpa persetujuan dari seseorang yang telah meminangnya. Perlu dicatat, bahwa 

meminang belum merubah hukum hubungan antara seseorang dengan calon pasangannya. 

Meminang juga belum mewujudkan adanya hak dan kewajiban antara seseorang dengan 

calon pasangannya.  

Untuk dapat menentukan siapa yang akan menjadi calon pasangannya, seseorang 

dapat berpedoman kepada sunnah Nabi saw. Dalam salah satu hadisnya, Nabi saw. 
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memberikan empat kriteria bagi seseorang yang ingin mencari calon pasangannya, yaitu: 

(1) karena harta atau kekayaannya; (2) karena keturunan atau kebangsawanannya; (3) 

karena kecantikan atau ketampanannya; dan (4) karena agama sekaligus keluhuran 

budinya. Dari empat kriteria ini Nabi kemudian menegaskan bahwa yang terpenting untuk 

diperhatikan adalah masalah agama dan keluhuran budinya, sebab hal ini akan dapat 

menjadi modal utama untuk mengekalkan keutuhan keluarga. Sedang tiga kriteria lainnya 

hanyalah modal pendukung yang sifatnya temporer dan relatif. 

Perkawinan dalam Islam akan terlaksana dengan baik dan dianggap sah jika 

terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah menurut syariat Islam ada lima, yaitu calon 

suami, calon isteri, wali, saksi, dan ijab kabul. Rukun nikah yang pertama dan kedua, yaitu 

calon suami dan calon isteri, biasanya hadir dalam upacara perkawinan. Calon isteri 

biasanya selalu ada, sedang calon suami terkadang dalam keadaan tertentu diwakili orang 

lain dalam menerima ijab kabul. Wali (rukun ketiga) yang menikahkan adalah wali nasab, 

yaitu wali yang mempunyai hubungan darah dengan calon isteri. Wali yang terpokok (wali 

mujbir) adalah bapak dan kakek calon isteri, kemudian disusul wali yang lain, yakni 

paman, saudara laki-lakinya, dan seterusnya. Jika wali nasab ini tidak ada, atau ada tetapi 

tidak memenuhi kriteria (karena beda agama, sulit dicari, atau tidak bersedia dengan alasan 

yang tidak bisa diterima), maka walinya adalah wali hakim yang diwakili oleh kepala 

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan. Rukun keempat adalah dua orang saksi yang 

memenuhi syarat, yakni beragama Islam, dewasa, sehat rohani, laki-laki, dan tidak menjadi 

hamba (budak). Rukun yang kelima adalah ijab (menawarkan tanggung jawab), dan qabul 

(menerima tanggung jawab). Ijab merupakan penegasan kehendak pihak perempuan untuk 

mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan dan qabul merupakan penegasan penerimaan 

pengikatan diri oleh pengantin laki-laki. Penegasan penerimaan ini harus diucapkan 

langsung oleh pengantin laki-laki setelah ucapan penawaran dari pihak pengantin 

perempuan melalui walinya. Kabul tidak boleh berjarak lama dan ragu-ragu, tetapi harus 

cepat dan mantap. 

Di samping ketentuan di atas, perkawinan juga mempersyaratkan adanya 

persetujuan kedua belah pihak (calon mempelai). Persetujuan harus lahir secara tulus dari 

kedua belah pihak tanpa paksaan dan tekanan dari orang lain. Perkawinan juga 

mengharuskan adanya mahar (mas kawin). Mahar merupakan hak mutlak seorang isteri 

dan kewajiban bagi suami untuk memberikannya setelah akad nikah dilangsungkan. 
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Bentuk mahar bisa berupa uang, barang, atau jasa dan bisa dibayar tunai atau hutang. 

Mahar tidak termasuk rukun dalam perkawinan. Karena itu, jika pada waktu akad mahar 

tidak disebutkan, perkawinannya sah. Bila mahar sudah ditetapkan, maka suami wajib 

membayar, karena termasuk hutang. Nabi menganjurkan untuk memberi mahar yang 

sederhana saja, jangan sampai mahar menjadi beban dalam perkawinan. Jika suami 

meninggal dan mahar belum diberikan, maka suami wajib memberikan mahar hanya 

setengah dari yang ditetapkan. Mahar ini merupakan lambang penghalalan hubungan 

suami isteri dan lambang tanggung jawab suami kepada isterinya.  

 

Larangan dalam Perkawinan 

Larangan-larangan perkawinan dijelaskan dalam berbagai ayat al-Quran dan juga 

ditegaskan dalam KHI. Larangan-larangan ini dapat dikelompokkan menjadi lima macam. 

Pertama, karena perbedaan agama (lihat QS. al-Baqarah [2]: 221). KHI pasal 40 huruf c 

juga dengan tegas melarang laki-laki Muslim menikahi perempuan non-Muslim dan pasal 

44 melarang perempuan Muslimah menikah dengan laki-laki non-Muslim. Kedua, karena 

hubungan darah. Dalam QS. al-Nisa’ (4): 23 ditegaskan, larangan ini dengan rincian laki-

laki dilarang menikahi (1) ibu, (2) anak perempuan, (3) saudara perempuan, (4) saudara 

perempuan ibu, (5) saudara perempuan ayah, (6) anak perempuan saudara laki-laki, dan (7) 

anak perempuan saudara perempuan. KHI menjelaskan seperti ini pada pasal 39 ayat (1). 

Ketiga, karena hubungan kekeluargaan karena perkawinan. Dalam QS. al-Nisa’ (4): 22-23 

ditegaskan, laki-laki dilarang menikahi (1) mertua perempuan, (2) anak tiri perempuan, 

yaitu anak perempuan dari isteri yang telah dicampuri yang berada dalam ‘pemeliharaan’ 

seseorang, (3) menantu perempuan, (4) dua perempuan bersaudara (dalam waktu yang 

bersamaan), dan (5) ibu tiri, yaitu perempuan yang telah dinikahi ayahnya (al-Nisa’ (4): 

22). Hal ini juga dijelaskan dalam KHI pasal 39 ayat (2). Pasal 41 ayat (1) KHI melarang 

laki-laki memadu isterinya dengan saudara kandung, seayah, atau seibu serta 

keturunannya, dengan bibinya atau kemenakannya. Keempat, karena hubungan 

sepersusuan (QS. al-Nisa’ [4]: 23; KHI pasal 39 ayat 3). Kelima, larangan-larangan khusus. 

QS. al-Nisa’ (4): 24 melarang laki-laki menikahi perempuan yang bersuami. Ayat ini 

berarti pula melarang perempuan memiliki suami lebih dari seorang (poliandri). Hal ini 

juga ditegaskan dalam KHI pasal 40 huruf a. Pasal 42 KHI melarang laki-laki menikah 

dengan isteri kelima selama keempat isterinya masih utuh. Pasal 43 KHI melarang laki-laki 
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menikah dengan bekas isterinya yang ditalak tiga, kecuali telah dinikahi oleh orang lain 

dan diceraikan lagi (QS. al-Baqarah [2]: 230), dan dengan bekas isterinya yang dili’an. 

 

Ketentuan Lain 

Hal penting yang harus diperhatikan dalam perkawinan adalah bahwa perkawinan 

harus dicatatkan. Menurut UU Perkawinan 1974 pasal 2 ayat (2) tiap-tiap perkawinan 

dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. KHI pasal 6 juga menegaskan hal ini. 

Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN dan tidak dibuktikan dengan Akta 

Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 7 ayat (1) KHI lebih menguatkan hal ini. 

Perkawinan tanpa akta nikah adalah perkawinan yang tidak sah dan karena itu tidak 

dilindungi oleh hukum di Indonesia. Oleh karena itu, perkawinan sirri , yaitu perkawinan 

diam-diam yang tidak dicatat oleh PPN atau yang tidak memiliki Akta Nikah tidak sah dan 

tidak memiliki implikasi dalam hubungan perkawinan dan kewarisan. 

Perkawinan dalam Islam, pada prinsipnya, berlangsung selamanya atau seumur 

hidup. Untuk menciptakan suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sangat 

sulit dalam waktu sekejap, tetapi butuh waktu lama. Oleh karena itu, perkawinan mut’ah 

(nikah yang dibatasi waktu tertentu) dilarang dalam Islam. Namun demikian, dalam 

kondisi tertentu Islam memberikan kemungkinan untuk melakukan perceraian (pemutusan 

hubungan perkawinan). Perceraian ini meskipun dibolehkan (halal) tetapi sangat dibenci 

oleh Allah. Jika perceraian terjadi, maka perkawinan akan terputus. Putusnya perkawinan 

bisa juga terjadi karena kematian (yaitu jika salah satu dari pasangan itu meninggal dunia) 

dan atas putusan pengadilan (KHI pasal 113). 

Perceraian dapat dilakukan dengan cara talak (inisiatif dari suami) dan dengan cara 

talak tebus atau cerai gugat (inisiatif dari isteri). Perceraian dapat juga diputuskan oleh 

pengadilan (fasakh). Menurut KHI pasal 115 perceraian hanya dapat dilakukan di depan 

sidang Pengadilan Agama. Suami dapat menceraikan isterinya sampai tiga kali (talak tiga). 

Setelah diceraikan suami, isteri wajib menunggu dalam masa tertentu (iddah) yang 

lamanya berbeda antara perempuan yang masih datang bulan (subur), yang sudah tidak 

datang bulan (menopouse), dan sedang hamil. Iddah wanita yang masih subur adalah tiga 

kali suci, iddah wanita yang menopouse adalah tiga bulan, sedang iddah wanita hamil 

sampai melahirkan. Jika suami menjatuhkan talak satu atau dua, maka dia dapat kembali 

lagi (rujuk) kepada bekas isterinya selama masa iddah tanpa akad nikah yang baru. Tetapi 
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jika suami telah mentalak tiga, dia tidak dapat lagi rujuk kepada bekas isterinya kecuali 

bekas isteri tersebut dinikahi oleh orang lain dan diceraikannya. Si suami tadi dapat 

menikahi lagi bekas isterinya dengan akad nikah yang baru.  

Jika terjadi perceraian dengan cara talak tebus maka suami tidak lagi rujuk kepada 

bekas isterinya di masa iddah. Mereka dapat berkumpul kembali dengan akad nikah yang 

baru. Adapun perceraian fasakh dapat terjadi jika pengadilan yang memutuskan atas dasar 

permintaan isteri karena suaminya sakit gila, kusta, sopak, atau pernyakit lain yang 

berbahaya yang menyebabkan suami tidak dapat menjalankan kewajibannya. Akibat 

perceraian fasakh ini, suami juga tidak dapat lagi rujuk kepada bekas isterinya.  

Permasalahan lain yang juga penting dalam hal perkawinan adalah adanya hak dan 

kewajiban antara suami dan isterinya dalam keluarga. Jika masing-masing suami isteri 

menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya, maka akan terwujud 

ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan suami isteri tersebut. 

Masalah hak dan kewajiban ini banyak dijelaskan oleh al-Quran dan hadis Nabi. Di antara 

ayat al-Quran yang menjelaskan hal ini adalah QS. al-Nisa’ (4): 19 tentang mempergauli 

dengan baik, QS. al-Nisa’ (4): 4 tentang pemberian mahar, QS. al-Baqarah (2) 23 tentang 

pemberian nafkah, dan QS. al-Nisa’ (4): 19 tentang hak rohani. KHI menjelaskan hal ini 

pada pasal 77-84 yang secara spesifik menegaskan kedudukan suami isteri, kewajiban 

suami isteri, tempat kediaman, kewajiban suami yang beristeri lebih dari seorang, dan 

kewajiban isteri. 

Itulah ketentuan-ketentuan penting dalam perkawinan yang perlu diperhatikan. 

Tentu masih banyak ketentuan perkawinan lain yang bisa dikaji lebih mendalam dalam 

buku-buku khusus yang membahas perkawinan. Semoga uraian singkat ini bisa menambah 

wawasan para pembaca umumnya, dan umat Islam khususnya. 

 


