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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Urusan perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun

1974 serta diatur ketentuannya dalam Kompilasi Hukum Islam. Saripati aturan-aturan Islam

mengenai perkawinan, perceraian, perwakafan dan pewarisan ini bersumber dari literatur-

literatur fikih Islam klasik dari berbagai madzhab yang dirangkum dan disesuaikan dengan

kebutuhan masyarakat Indonesia. Kedua dasar hukum mengenai perkawinan dan urusan keluarga

tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan hukum bagi rakyat Indonesia yang akan

melaksanakan perkawinan. Namun dalam praktek pelaksanaan perkawinan yang berlaku di

masyarakat tidak ada aturan yang tertuang secara khusus untuk mengatur hal-hal tersebut, oleh

karena itu muncul hal-hal baru yang bersifat ijtihad.

Kurang lebih satu dekade yang lalu, muncul peristiwa menarik dalam hal pelaksanaan

akad nikah yang dilakukan secara tidak lazim dengan menggunakan media telepon. Kemudian

status pernikahan ini dimohonkan pengesahannya melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan status hukumnya dikukuhkan dengan dikeluarkannya

Surat Putusan No. 1751/P/1989.1 Pengukuhan ini di dasarkan pada selama dapat diyakinkan

bahwa ’suara’ di seberang sana adalah orang yang berkepentingan, maka hal tersebut sah-sah

saja. Dan soal pengertian satu majelis tidak bisa disamakan dengan satu majelis zaman nabi2.

Meski Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengesahkan praktek semacam ini, namun putusan ini

1 Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Kencana, Jakarta, 2004, hal.2
2 “Seputar Ijab Kabul & Perceraian Jarak Jauh”, http://hukumonline.com/,15 April 2007



tetap dianggap riskan. Mahkamah Agung menegur hakim yang memeriksa perkara tersebut

karena dikhawatirkan menimbulkan preseden yang tidak baik3. Alasan mengapa putusan tersebut

di anggap riskan, karena akad atau ijab kabul dalam nikah sama dengan ijab kabul dalam jual

beli, yang pada prinsipnya harus ada ijab dan kabul yang jelas, dan nikah lewat telepon tersebut

belum tentu dapat dipastikan suara yang didengar adalah suara orang yang melakukan ijab

kabul4.

Peristiwa yang serupa dengan itu terulang kembali. Kali ini praktek akad nikah tertolong

dengan dunia teknologi yang selangkah lebih maju dengan menggunakan fasilitas video

teleconference. Teknologi video teleconference lebih mutakhir dari telepon, karena selain

menyampaikan suara, teknologi ini dapat menampilkan gambar/citra secara realtime melalui

jaringan internet. Hal ini seperti yang dipraktekkan oleh pasangan Syarif Aburahman Achmad

ketika menikahi Dewi Tarumawati pada 4 Desember 2006 silam. Ketika pelaksanaan akad nikah,

sang mempelai pria sedang berada di Pittsburgh, Amerika Serikat. Sedangkan pihak wali beserta

mempelai wanita berada di Bandung, Indonesia. Kedua belah pihak dapat melaksanakan akad

nikah jarak jauh berkat layanan video teleconference dari Indosat.5

Hal ini tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pasangan Sirojuddin Arif dan Iim

Halimatus Sa'diyah. Dengan memanfaatkan teknologi ini, mereka melangsungkan akad nikah

mereka pada Maret 2007 silam. Hanya perbedaannya adalah, kedua mempelai sedang berada di

3 ibid
4 ibid
5 “Nikah Jarak Jauh Via “Teleconference”, http://www.pikiran-rakyat.com/,5 Des 2006



aula kampus Oxford University, Inggris, sedangkan wali mempelai berada di Cirebon, Indonesia

ketika akad nikah dilangsungkan.6

Fenomena seperti ini menarik untuk dikaji dan dikomentari oleh para pakar hukum

keluarga Islam di Indonesia. Oleh sebab praktek akad nikah jarak jauh dengan menggunakan

media teknologi ini belum pernah sekalipun dijumpai pada jaman sebelumnya. Praktek akad

nikah pada jaman Nabi dan para Salafus shalih hanya menyiratkan diperbolehkannya metode

tawkil, yakni pengganti pelaku akad apabila pihak pelaku akad (baik wali maupun mempelai

pria) berhalangan untuk melakukannya.

Hingga saat ini tulisan-tulisan mengenai permasalahan perkawinan Islam memang

banyak dijumpai. Namun, tulisan-tulisan tersebut secara umum bukanlah merupakan suatu

penelitian mengenai permasalahan akad nikah melalui telepon, melainkan lebih banyak

membahas persoalan perkawinan dari sisi lain. Oleh karena itu penulis secara khusus membahas

tentang hukum akad nikah ini dalam suatu tulisan dengan judul ”STUDI ANALISIS HUKUM

PERKAWINAN ISLAM MENGENAI HUKUM AKAD NIKAH MELALUI TELEPON”.

B. PEMBATASAN MASALAH

Agar penulisan skripsi ini mengarah pada pembahasan yang diharapkan dan terfokus

pada pokok permasalahan yang ditentukan, tidak terjadi pengertian yang kabur karena ruang

lingkupnya yang terlalu luas maka perlu adanya pembatasan masalah.

Penelitian ini akan dibatasi pada hukum akad nikah melalui telepon berdasarkan

pendapat pakar yang membidangi masalah hukum keluarga Islam di Indonesia, dasar-dasar yang

6 “Inggris-Cirebon Bersatu Dalam Pernikahan”,http://www.pikiran-rakyat.com/,26 Maret2007



dipakai untuk menentukan hukumnya, dan metode ijtihad dalam menentukan hukum akad nikah

melalui telepon.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya,

penulis mengajukan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar-dasar yang dipakai dalam menentukan hukum akad nikah melalui telepon?

2. Bagaimana metode ijtihad yang gunakan dalam menentukan hukum akad nikah melalui

telepon?

3. Bagaimana hukum akad nikah melalui telepon?

D. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah lebih lanjut mengenai hukum akad nikah

melalui telepon. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengungkap

1. Dasar-dasar yang dipakai dalam menentukan hukum akad nikah melalui telepon.

2. Metode ijtihad dalam menentukan hukum akad nikah melalui telepon.

3. Pendapat pakar yang membidangi masalah hukum keluarga Islam di Indonesia mengenai

hukum akad nikah melalui telepon.

E. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan berguna dan memberi sumbangsih pemikiran bagi

pembaca tentang hukum perkawinan lewat telepon.



Penelitian ini ditujukan untuk memberi stimulus yang berakibat pada

pembaharuan perundang-undangan di bidang hukum keluarga Islam Indonesia agar

senantiasa mengikuti dan bergerak secara dinamis sesuai dengan pergerakan dan perkembangan

jaman modern.

F. KERANGKA PIKIRAN

Untuk menemukan jawaban atas masalah yang diajukan, penulis mengkaji beberapa

pendapat pakar yang membidangi masalah hukum keluarga Islam di Indonesia seperti Satria

Effendi M.Zein sebagai salah satu pakar yang membidangi masalah hukum keluarga Islam di

Indonesia ini dalam bukunya “Analisis Yurisprudensi Mengenai Masalah Keluarga Islam

Kontemporer Indonesia ” memberikan analisis yurisprudensi yang cukup mendalam mengenai

perkawinan melalui media telepon sebagaimana dikukuhkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta

Selatan No.1751/P/1989. Dalam pendapatnya, Satria Effendi M.Zein menyatakan bahwa ada dua

macam putusan yang dapat dipilih oleh majelis hakim mengenai masalah ini, yaitu membolehkan

sesuai dengan kecenderungan Madzhab Hanafi ataupun melarang sesuai dengan kecenderungan

Madzhab Syafi'i. Di sini Satria Effendi M.Zein menyerahkan putusan yang diambil sesuai

dengan dasar yang dipakai majelis hakim, dan memberikan penekanan bahwa keduanya boleh

dipakai selama belum ada undang-undang yang secara jelas mengatur mengenai hal ini.

Untuk itulah di sini penulis berusaha mengedepankan permasalahan ini, menjelaskan

bagaimana metode ijtihad yang dipakai oleh Satria Effendi M.Zein dalam mengkritisi Putusan

Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.1751/P/1989, dasar-dasar yang menjadi alasannya

menentukan hukum yang sesuai, cara pandang ia melihat permasalahan ini dan pertimbangan-

pertimbangan rasional dan ushuliyah yang ia pakai.



Kemudian untuk memperkaya dan mendukung sumber primer di atas, penulis juga

mengkaji dalil-dalil yang dimuat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, literatur-literatur fikih

baik klasik maupun kontemporer yang berkenaan dengan perkawinan Islam, fatwa-fatwa

Ulama' dunia mengenai hukum akad nikah melalui telepon, juga Undang-Undang Perkawinan

No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk kemudian dijadikan sumber

sekunder.

G. METODE PENELITIAN

Berikut ini adalah metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun karya

tulis ini:

1. Data yang Dikumpulkan

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan penulis di bagian sebelumnya, maka data

yang hendak dikumpulkan adalah data-data yang berkenaan dengan pendapat madzab-madzab

dan pendapat pakar yang membidangi masalah hukum keluarga Islam di Indonesia seperti Satria

Effendi M. Zein mengenai hukum akad nikah melalui telepon, dasar-dasar yang dipakai

serta cara berijtihad.

2. Sumber Data

Untuk memenuhi data seperti yang disinggung di atas, maka diperlukan sumber primer

dan sekunder. Sumber primer sebagai sumber primer dalam studi analisis ini adalah buah karya

Satria Effendi M. Zein yang berjudul “Problematika Hukum Keluarga Islam

Kontemporer”. Sedangkan sumber sekunder sebagai sumber pendukung adalah kitab-kitab fikih

klasik maupun kontemporer, buku yang menyinggung tentang perkawinan Islam dan lain

sebagainya.



3. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penulis membaca dan menelaah

buku yang memuat pendapat mengenai akad nikah melalui telepon. Selain itu untuk

memperdalam ketajaman studi analisis ini, penulis juga membaca dan menelaah kitab, buku

maupun tulisan yang secara umum berkenaan dengan perkawinan Islam di samping yang

secara khusus berkenaan dengan akad nikah melalui telepon pula.

Dalam studi analisis ini data-data yang terhimpun akan dianalisis secara mendalam

dengan menggunakan metode deskriptif, deduktif, dan kualitatif. Berikut pengertian tiga metode

yang dipakai tersebut:

a. Metode Deskriptif

Yaitu metode yang bertujuan untuk menyajikan deskripsi, gambaran atau lukisan secara

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta secara apa adanya sesuai temuan

yang didapatkan.

b. Metode Deduktif

Yaitu metode di mana studi analisis dilakukan dengan cara memberi alasan berpikir dan

bertolak dari pernyataaan umum yang bersifat umum secara teoritis kemudian ditelusuri untuk

menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus.

c. Metode Kualitatif

Yaitu metode di mana studi analisis akan mengeluarkan hasil berbentuk temuan-temuan

non statistik sesuai dengan proses yang telah dilalui.



H. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Dalam karya tulis ini, penulis menyajikan hasil studi analisis mengenai Pendapat-

pendapat mengenai hukum akad nikah melalui telepon dalam bentuk bab demi bab, yang terdiri

dari empat bab. Bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang Masalah, Pembatasan

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pikiran,

Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua adalah bab yang berisi Kajian Teoritis mengenai Hukum Perkawinan

menurut Islam, meliputi Pengertian Perkawinan, Nash-nash mengenai Pensyariatan

Perkawinan, Hukum Perkawinan, Rukun dan Syarat Perkawinan serta Hikmah

Perkawinan.

Bab ketiga berisi permasalahan yang dibahas, yang terdiri dari pendapat dari beberapa

madzab dan analisis mengenai pendapat Satria efendi M.zein pakar yang membidangi masalah

hukum keluarga Islam di Indonesia mengenai hukum akad nikah melalui telepon, dalil-dalil

yang dipakai, dan metode ijtihad yang diterapkan.

Bab keempat adalah Penutup, yaitu kesimpulan yang didapat dari hasil studi analisis ini, dan

saran-saran.

Daftar Pustaka


