Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, IAI Al-Qolam
Maqashid (2022) Vol 5 No 1 : Mei-2022
http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid
p-ISSN: 2127128301
© Maqashid 2021

TINJAUAN USHULI TERHADAP PRESEPSI WANITA
PEKERJA DALAM MASSA IDDAH AKIBAT CERAI MATI
MUHAMMAD HASBULLOH HUDA (mhhuda@alqolam.ac.id)
JUNAIDI (junaidi@alqolam.ac.id)
ARTICLE INFO

Article History
Recieved Maret 2022
Accepted Mei 2022
Available Agustus 2022

Keywords:
Islamic law, Iddah of
working women, ushul
fiqh

ABSTRACT

A review of Islamic law on people's perceptions of the
implementation of the Iddah of working women, it is
explained that the state of emergency does not exceed the
level that allows it. In the sense that a working woman is
allowed to work fully decorated, that is, only to fulfill the
requirements of her job, with the aim that the career woman
is not fired or lost her job and if she does not work it can
cause starvation for herself and her children. So according
to Islamic law, the woman may work and decorate without
passing the specified limits.
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Pendahuluan
Dalam perkembangan masyarakat dewasa ini, kaum Wanita tidak lagi menjadi
kaum yang terpinggirkan, mereka banyak aktif dalam berbagai kegiatan dan bidang
pekerjaan, bukan hanya bekerja dalama bidang rumah tangga, namun juga mereka telah
masuk kedalam beebagai bidang yang sebelumnya hanya dikuasai oleh kaum laki-laki.
Namun kondisi ini menyebabkan kaum Wanita pekerja tersebut dalam
aktivitasnya dihadapkan kepada ketentuan agama yang di sebut dengan iddah. Iddah
ialah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya (cerai
hidup atau cerai mati), dengan tujuan mengetahui apakah kandungannya berisi atau
tidak. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya dari suaminya, berlaku baginya
waktu tunggu atau masa iddah kecuali apabila seorang istri di cerai suaminya sebelum
berhubungan (qabla dukhul). Baik karena kematian, perceraian, atau atas keputusan
pengadilan.
Berdasarkan firman Allah SWT terkait dengan iddah telah dijelaskan didalam
Q.S Al-ahzab 49.

ِ َٰﻳـﱡﻬﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ اٰﻣﻨُـﻮا اِذَا ﻧَ َﻜﺤﺘُﻢ اﻟْﻤ ْﺆِﻣﻨ
ٰﺖ ﰒُﱠ ﻃَﻠﱠ ْﻘﺘُ ُﻤ ْﻮُﻫ ﱠﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَـْﺒ ِﻞ اَ ْن ﲤََ ﱡﺴ ْﻮُﻫ ﱠﻦ ﻓَ َﻤﺎ ﻟَ ُﻜ ْﻢ
ْ َ َْ َ
ُ ُْ
َِ ﻋﻠَﻴ ِﻬ ﱠﻦ ِﻣﻦ ﻋِﺪﱠةٍ ﺗَـﻌﺘَ ﱡﺪوََﺎ ﻓَﻤﺘِّﻌﻮﻫ ﱠﻦ وﺳ ِﺮﺣﻮﻫ ﱠﻦ ﺳﺮاﺣﺎ
ﲨْﻴ ًﻼ
َْ
ً ََ ُ ْ ُ َّ َ ُ ُْ َ ْ ْ
ْ
Artinya:
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan
perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu
mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu
yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan
lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya”.( Q.S Al-ahzab,
33:49).

Kewajiban menjalani masa iddah dapat juga dilihat dalam hadits Nabi saw.

(ﻋﻦ اﻻﺳﻮد ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻗﺎﻟﺖ أﻣﺮت ﺑﺮﻳﺮة ان ﺗﻌﺘﺪ ﺑﺜﻼث )اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
Artinya :
“Dari Aswad, dari ‘Aisyah, ia berkata, “Barirah disuruh (oleh Nabi SAW)
supaya ber’iddah tiga kali haid”. [HR. Ibnu Majah].1

1

Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram, (Jakarta: Gema Insani,2013), hal. 492.
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Mengenai iddah (masa tunggu) diatur juga didalam KHI (Kompilasi Hukum
Islam) dalam pasal 153 s/d 155. Pasal 155 KHI
Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah,
kecuali qobla al-dukhul dan perkawinannya putus karena kematian suami.
1. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
a. Apabila perkawinan atara kedua pasangan itu putus karena adanya kematian
dari salah satu pasangan tersebut, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu
ditetapkan 130 (seratus tiga puluh hari).
b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih
haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurangkurangnya 90 (sembelan
puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sebilan puluh) hari.
c. Apabila perkawinan putus karena kematian sadang janda tersebut dalam
keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. 2
Pada kenyataannya, iddah sering kali dianggap sebagai aturan yang membatasi
kegiatan kalangan Wanita pekerja ini, mereka tidak diperkenankan keluar rumah, tidak
diperkenakan untuk menggunakan assesoris perhiasan yang bisa jadi menjadi salah satu
bagian dari kewajibannya dalam bekerja, yakni menjaga penampilannya agar tetap
menarik. Bagi beberapa Wanita pekerja, iddah akan dirasakan sangat menyusahkan,
misalnya iddah bagi Wanita yang ditinggal mati suaminya, dimana waita tersebut harus
tetap melanjutkan kehidupan keluarganya, sementara dalam masa iddah itu Wanita
pekerja ini tidak lagi bisa bekerja keluar rumah, sehingga akan menyulitkannya Ketika
akan memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya.
Para fuqaha’ berbeda pendapat bahwa wanita yang sedang beriddah dilarang
memakai semua perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya. Seperti
perhiasan, intan dan celak. Kecuali hal-hal yang dianggap bukan sebagai perhiasan. Dan
dilarang pula memakai pakaiaan yang celup dengan warna, kecuali warna hitam. 3
A.

Iddah Dalam tinjauan fiqih Munakahat
Al-iddah berasal dari kata al-‘adad, hal ini karena masa iddah ini terbatas, artinya
masa menunggu bagi wanita dengan jangka waktu tertentu menurut ketentuan syariat dan
menahan diri untuk tidak kawin setelah bercerai dengan suaminya.4 Definisi Iddah
menurut bahasa dari kata “al-‘udd” dan “al-ihsha” yang berarti bilangan atau hitungan.

2
3

304.

4

Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Grub, 2016). Hal. 174.
Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Ed Pertama, Cet ke-3, (Jakarta: Kencana, 2008). hal.
Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2016).,hal. 173.
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ِ ِ اِ ﱠن ﻋِ ﱠﺪ َة اﻟﺸﱡﻬﻮِر ﻋِْﻨ َﺪ ا ٰ ِ اثـْﻨَﺎ ﻋ َﺸﺮ َشﻬﺮا ِﰲ كِﺘ
ِ
ض
ّ
َ ٰب ا ّٰ ﻳـَ ْﻮَم َخﻠَ َق اﻟ ﱠﺴ ٰﻤ ٰﻮت َو ْاﻻَْر
ُْ
ْ ًْ َ َ
ِ ِ
ِ ِِﻣْﻨـﻬﺎ اَرﺑـﻌﺔٌ ﺣﺮم ٰذﻟ
ِ
ِ
ﲔ
َ ٌُ ُ َ َ ْ َ
َ ْ ﻚ اﻟ ّﺪﻳْ ُﻦ اﻟْ َﻘﻴِّ ُﻢ ە ﻓَ َﻼ ﺗَﻈْﻠ ُﻤ ْﻮا ﻓْﻴ ِﻬ ﱠﻦ اَﻧْـ ُﻔ َﺴ ُﻜ ْﻢ َوﻗَﺎﺗﻠُﻮا اﻟْ ُﻤ ْﺸ ِﺮك
ۤ
ۤ
ِ
ِ
ﲔ
َ ْ َكﺎﻓﱠ ًﺔ َك َﻤﺎ ﻳـُ َﻘﺎﺗﻠُ ْﻮﻧَ ُﻜ ْﻢ َكﺎﻓﱠﺔً َو ْاﻋﻠَ ُﻤ ْﻮا اَ ﱠن ا َّٰ َﻣ َع اﻟْ ُﻤﺘﱠﻘ
Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan,
(sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan
bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang
lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam (bulan yang empat) itu,
dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi
kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.5

Dalam kamus disebutkan, iddah wanita berarti hari-hari kesucian wanita dan
pengkabungannya terhadap suami. Dalam istilah fuqaha’ iddah adalah masa menunggu
wanita hingga halal bagi suami yang lain. Iddah sudah dikenal sejak masa jahiliah dan
hampir saja mereka tidak meninggalkannya. Iddah diantara kekhususan kaum wanita
walaupun disana ada kondisi tertentu seorang laki-laki juga memiliki masa tunggu, tidak
halal menikah kecuali habis masa iddah wanita yang dicerai.6
Ditinjau dari sebab terjadinya perceraian, iddah dapat dibagi dua, yaitu iddah
kematian dan iddah talak. Ditinjau dari perhitungan masanya, iddah dibagi tiga, yaitu
iddah dengan perhitungan bulan, iddah dengan perhitungan suci dari haid dan iddah
dengan melahirkan kandungan.
A.

Iddah Karena meninggalnya suami
Istri yang ditinggal mati suaminya harus menjalani iddah sebagai berikut:
1. Bagi istri yang tidak dalam keadaan hamil, baik sudah berkumpul dengan
suaminya atau belum.7 ada kalanya cerai mati atau cerai hidup. Cerai mati
iddahnya 4 bulan 10 hari, sebagaimana di sebutkan dalam surat Al-Baqarah
ayat 234.

ِ
ِ
ص َﻦ َِﻧْـ ُﻔ ِﺴ ِﻬ ﱠﻦ اَْرﺑَـ َﻌﺔَ اَ ْش ُﻬ ٍﺮ ﱠو َﻋ ْﺸًﺮا
ْ اﺟﺎ ﻳﱠَﱰَﺑﱠ
ً َواﻟﱠﺬﻳْ َﻦ ﻳـُﺘَـ َﻮﻓﱠـ ْﻮ َن ﻣﻨْ ُﻜ ْﻢ َوﻳَ َﺬ ُرْو َن اَْزَو
ِ ﻓﺎِذَا ﺑـﻠَ ْﻐﻦ اَﺟﻠَﻬ ﱠﻦ ﻓَ َﻼ ﺟﻨَﺎح ﻋﻠَﻴ ُﻜﻢ ﻓِﻴﻤﺎ ﻓَـﻌﻠْﻦ ِﰲ اَﻧْـ ُﻔ ِﺴ ِﻬ ﱠﻦ ِ ﻟْﻤﻌﺮو
ف َوا ُّٰ ِﲟَﺎ
َُ َ َ
ُْْ َ
ْ َ َ َْ ْ ْ َ َ ُ

ٌﺗَـ ْﻌ َﻤﻠُْﻮ َن َخﺒِ ْﲑ

Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri
5

QS. At-Taubah (9): 36
Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Figh Munakahat,(Jakarta:
Amzah, 2009), hal. 318.
7
A Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda
Aceh, 2005),hal. 182.
6
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hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian
apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu
mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang
patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.8

2. Bagi istri yang dalam keadaan hamil, iddahnya adalah sampai melahirkan
meskipun waktu antara ditinggal mati dan melahirkan kurang dari 4 bulan 10
hari.9

ۤ
ِ
ِ
ِ
ﻀﻴِّ ُﻘ ْﻮا َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ﱠﻦ َواِ ْن
ُ اَ ْﺳﻜِﻨُـ ْﻮُﻫ ﱠﻦ ِﻣ ْﻦ َﺣْﻴ
َ ُﻀﺎ ﱡرْوُﻫ ﱠﻦ ﻟﺘ
َ ُﺚ َﺳ َﻜْﻨـﺘُ ْﻢ ّﻣ ْﻦ ﱡو ْﺟﺪ ُك ْﻢ َوَﻻ ﺗ
ِ
ِ
ِ ُك ﱠﻦ اُ َوﻻ
ﺿ ْﻌ َﻦ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ﻓَﺎٰﺗـُ ْﻮُﻫ ﱠﻦ
َ ﻀ ْﻌ َﻦ ﲪَْﻠَ ُﻬ ﱠﻦ ﻓَﺎ ْن اَْر
َ َت ﲪَْ ٍﻞ ﻓَﺎَﻧْﻔ ُﻘ ْﻮا َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ﱠﻦ َﺣ ّٰﱴ ﻳ
ِ ٍ ِ
ِ
ﺎﺳ ْﺮُْﰎ ﻓَ َﺴ ُْﱰ ِﺿ ُع ﻟَﻪ اُ ْخ ٰﺮى
َ اُ ُﺟ ْﻮَرُﻫ ﱠﻦ َوأَْﲤ ُﺮْوا ﺑـَْﻴـﻨَ ُﻜ ْﻢ ﲟَْﻌ ُﺮْوف َوا ْن ﺗَـ َﻌ
Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut
kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan
(hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil,
maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian
jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada
mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik;
dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak
itu) untuknya.10

B. Iddah Karena perceraian/Talak
Istri yang bercerai dengan suaminya dengan jalan talak harus menjalani masa
iddah sebagai berikut:
1) Wanita yang diceraikan suaminya atau ditalak dalam keadaan hamil maka
iddahnya sampai melahirkan.
2) Wanita yang diecraikan suaminya karena masih mempunyai haid, maka
iddahnya adalah 3 kali suci.

ِْ ُّٰ ص َﻦ َِﻧْـ ُﻔ ِﺴ ِﻬ ﱠﻦ ثَـ ٰﻠﺜَﺔَ ﻗُـﺮ ْۤوٍء َوَﻻ َِﳛ ﱡﻞ َﳍُ ﱠﻦ اَ ْن ﻳﱠﻜْﺘُ ْﻤ َﻦ َﻣﺎ َخﻠَ َق ا
ﰲ اَْر َﺣ ِﺎﻣ ِﻬ ﱠﻦ
ْ ﺖ ﻳََﱰَﺑﱠ
ُ َواﻟْ ُﻤطَﻠﱠ ٰﻘ
ُ
ِ
ِ ِاﻻ ِخ ِﺮ وﺑـﻌﻮﻟَﺘـﻬ ﱠﻦ اَﺣ ﱡق ﺑِﺮِد ِﻫ ﱠﻦ ِﰲ ٰذﻟ
ِ
ِ
ﺻ َﻼ ًﺣﺎ َوَﳍُ ﱠﻦ
َ ْ ّ َ َ ُ ُ ْ ُ ُ َ ٰ ْ ا ْن ُك ﱠﻦ ﻳـُ ْﺆِﻣ ﱠﻦ ِ ِّٰ َواﻟْﻴَـ ْﻮم
ْ ﻚ ا ْن اََر ُاد ْوا ا
ِ ِﻣﺜْﻞ اﻟﱠ ِﺬي ﻋﻠَﻴ ِﻬ ﱠﻦ ِ ﻟْﻤﻌﺮو
ف َوﻟِ ِّﻠﺮ َﺟ ِﺎل َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ﱠﻦ َد َر َﺟﺔٌ َوا ُّٰ َﻋ ِزﻳْـٌز َﺣﻜِْﻴ ٌﻢ
َْ ْ ُ
ُْْ َ

8

QS. Al-Baqarah (2): 234
A Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia..., hal. 182.
10
QS. At-Talaq (65): 6
9
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Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut
kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan
(hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil,
maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian
jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada
mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik;
dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak
itu) untuknya.11

3) Wanita yang diceraikan suaminya dan tidak pernah atau sudah tidak dapat
mengalami menstruasi, baik masih kecil atau lanjut usia, maka iddah adalah
tiga bulan, atas dasar ketentuan QS. Al- Thalaq ayat 4. 12
C. Iddah dalam Tinjauan Ushul Fiqh
Beberapa hal dalam kajian hukum Islam, tidak dapat terlepas dari kajian ushul
fiqih, termasuk juga pembahasan tentang iddah. Ushul Fiqih memiliki seperangkat
kaidah yang bisa digunakan untuk mengkaji secara mendalam kajian tentang iddah ini.
Adapun kaidah-kaidah ushul fiqih tersebut diantaranya yang berhubungan dengan
kaidah darurat;
ِ
a.
Kesulitan itu menarik kemudahan (ب اﻟﺘْﻴ ِﺴﺮ
ُ ) اَﻟ َْﻤ َﺸ ﱠﻘﺔُ َْﲡﻠ
ِ
b. Apabila timbul kesukaran maka menjadi lapang (ﱠﺴ َع
َ ) اذَا
َ ﺿﺎَق اْﻷ َْﻣ ُﺮ اﺗ

c. Darurat itu menghilangkan larangan اﶈﻈُْﻮَرات
ْ ات ﺗُﺒِْﻴ ُﺢ
ُ اﻟﻀ ُﱠﺮْوَر
kalangan ulama ushul, yang dimaksud dengan keadaan darurat yang
membolehkan seseorang melakukan hal-hal yang dilarang adalah keadaan
yang memenuhi syarat sebagai berikut:
1. Kondisi tersebut dapat membahayakan Jiwa dan atau anggota badan.
2. Keadaan Darurat hanya tidak berlaku selamanya, namun sekadarnya
saja.
3. Tidak ada jalan lain yang diperbolehkan kecuali dengan melakukan
yang sesuatu yang dilarang.
d.

Darurat itu dinilai dari kadarnya (ﺑَِﻘ َﺪ ِرَﻫﺎ

ﱠر
ُ )اﻟﻀ ُﱠﺮْوَرةُ ﺗـُ َﻘﺪ

Dari kaidah-kaidah diatas harus ada penetapan batasan-batasan darurat ataupun
syarat-syaratnya, agar kondisi darurat ini memiliki kejelasan statusnya, apakah masih
dalam batas-batas kedaruratan atau sudah keluar dari batas-batas kedaruratan..
D.

Tidak boleh keluar rumah saat menjalani iddah
11
12

QS. Al-Baqarah (2): 228
A Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia..., hal. 184.
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Wanita yang sedang menjalani iddah, maka wajib baginya untuk tetap berada
dirumah, atau tidak halal baginya keluar rumah. Dan suami yang menceraikannya tidak
boleh mengusirnya dari rumah yang dijadikan tempat tinggal suami istri tersebut pada
saat hidup Bersama.
Para ulama
menganut mazhab Hanafi berpendapat, bahwasannya tidak
diperbolehkan bagi seorang istri yang ditalak raj’i maupun ba’in keluar dari rumah
pada siang maupun pada malam hari. Sedangkan bagi istri yang ditinggal mati oleh
suaminya boleh keluar siang hari dan sore hari. Ulama penganut madzhab hambali
memperbolehkannya keluar pada siang hari, baik akrena ditalak maupun ditimggal
mati oleh suaminya. Sedangkan Ibnu Qudamah berpendapat: “bagi istri yang sedang
menjalani masa iddah boleh keluar rumah untuk memenuhi kebutuhannya pada siang
hari, baik itu karena ditalak maupun karenaditinggal mati suaminya .13
dalam al-Qur’an surah al-Thalaq ayat (1)

ِِ ٰ اﻳـﱡﻬﺎ اﻟﻨِﱠﱯ اِذَا ﻃَﻠﱠ ْﻘﺘﻢ اﻟﻨِّﺴ ۤﺎء ﻓَطَﻠِّ ُﻘﻮﻫ ﱠﻦ ﻟِﻌِ ﱠﺪ
صﻮا اﻟْﻌِ ﱠﺪةَ َواﺗﱠـﻘُﻮا ا َّٰ َرﺑﱠ ُﻜ ْﻢ َﻻ ُﲣْ ِﺮ ُﺟ ْﻮُﻫ ﱠﻦ
ﺣ
ا
و
ﻦ
ﱠ
َ
َ ﱡ
ُْ
ُ ْ َ
َ َ ُُ
ِ
ِِ
ِ ٰ ﻚ ﺣ ُﺪود ا ِٰ وﻣﻦ ﻳـﱠﺘَـﻌ ﱠﺪ ﺣ ُﺪود ا
ِ ٍ ٍ ِ
ِ
ِ
َْ ﻣ ْﻦ ﺑـُﻴُـ ْﻮ ﱠﻦ َوَﻻ َﳜُْﺮ ْﺟ َﻦ اﱠﻻ اَ ْن ﱠْﺗ
ّ َ ْ ُ َ ْ َ َ ّ ُ ْ ُ َ ْﲔ ﺑَِﻔﺎﺣ َﺸﺔ ﱡﻣﺒَـﻴِّﻨَﺔ َوﺗﻠ
ِ
ﻚ اَْﻣًﺮا
ُ ﻓَـ َﻘ ْﺪ ﻇَﻠَ َﻢ ﻧـَ ْﻔ َﺴﻪ َﻻ ﺗَ ْﺪ ِر ْي ﻟَ َﻌ ﱠﻞ ا َّٰ ُْﳛ ِﺪ
َ ث ﺑـَ ْﻌ َﺪ ٰذﻟ
Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu
ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar),
dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.
Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan)
keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukumhukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh,
dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui
barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.14

E. Faktor faktor yang menyebabkan wanita bekerja
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan wanita untuk bekerja yakni
antara lain:
1. Faktor ekonomi
a. Memenuhi kebutuhan ekonomi
b. Tidak ada peluang kerja sesuai keterampilan
c. Mengisi waktu luang
d. Adanya jumlah tanggungan keluarga
2. Faktor sosial budaya
a. Tingkat umur
13

Abdul Qadir Mansyur, Fiqh Al-Mar’ah Al-Muslimah Min Al-Kitab Wa Al-Sunnah: Buku Pintar
Fiqih Wanita: Segala Hal Yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan Dalam Hukum Islam, Terj.
Muhammad Zaenal Arifin,( Jakarta: Zaman, Cet,1., 2012),hal, 130.
14

QS. At-talaq (65): 1
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b. Tingkat pendidikan
c. Adanya keinginan untuk bekerja. 15
3. Faktor Pendidikan. 16
F.

Tinjauan Ushuli Terhadap Massa Iddah Wanita Pekerja akibat Cerai Mati

Dengan adanya ketentuan tidak boleh keluar rumah tersebut wanita pekerja yang
ditinggal mati suaminya berada dalam posisi yang berat. Disatu sisi wanita pekerja
tersebut berkewajiban untuk menjalani masa Iddah dan Ihdad, tetapi disisi lain juga dia
berkewajiban untuk tetap mencari nafkah untuk kelangsungan hidup dirinya dan
keluarganyakarena tidak ada lagi suami yang akan menafkahinya.
Sementara itu terdapat juga kaidah-kaidah ushul fiqih yang bisa menjadi rujukan
bagi situasi yang dihadapi oleh wanita pekerja yang ditinggal mati suaminya yang
masih tetap bekerja dalam masa iddah. Beberapa kaidah tersebut diantaranya:
1. Apabila terdapat dua mafsadah yang bertentangan maka boleh memilih salah
satu yang lebih ringan:

ِ ِ
ٍ ﺿﺮرا ِ رﺗِ َﻜ
َخ ِّﻔ ِﻬ َﻤﺎ
َ إِذَا ﺗَـ َﻌ َﺎر
َ ﺎب أ
ْ ً َ َ ض َﻣ ْﻔ َﺴ َﺪ َ ن ُرْوﻋ َي اَ ْﻋﻈَ ُﻤ ُﻬ َﻤﺎ

Dua Mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang paling besar
mudaratnya dengan memilih yang lebih ringan mudaratnya”.17

Terdapat dua mafsadah yang sedang dihadapi oleh Wanita pekerja
tersebut. Mafsadah pertama adalah meninggalkan ihdad yang merupakan
kewajiban bagi Wanita yang sedang menjalani iddah. Dengan demikian wanita
tersebut telah menjalankan mafsadah karena meninggal kewajiban sayriat Islam.
Dan mafsadah kedua yang sedang dihadapi Wanita tersebut adalah situasi
membahayakan dari keluarganya apabila Wanita tersebut tidak melanjutkan
bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.
2. Antisipasi terhadap kondisi yang mebahayakan lebih diutamakan;

ِِ
ِ ْﱠم َﻋﻠَﻰ َﺟﻠ
صﺎﻟِ ِﺢ
ٌ َد ْرءُ اﻟْ َﻤ َﻔﺎﺳﺪ ُﻣ َﻘﺪ
َ ب اﻟْ َﻤ

Mencegah kerusakan lebih baik dari pada mendatangkan kebaikan”.18

Kondisi yang dialami Wanita pekerja tersebut dapat mendatangkan
bahaya bagi dirinya dan keluarganya, kondisi ini termasuk dalam kategori
mafsadah yang harus diantisipasi atau dicegah sebelumnya.
15

Fauzia, Aktivitas Ekonomi Dan Domestik, (Jurnal PWS, vol. 5. No. 25), Januari 2012,hal,

9.

16
Yaumi Agoes Achir, “ Wanta Dan Karya Suatu Analisa Dari Segi Psikologi,
(Jakarta: Ui Press, 1985),hal. 71.

17

Muchlis Usman, Kaidah-kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2002), hal.138
18
Ibid, Hal 143
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Sementara menjalankan ketentuan iddah adalah maslahah bagi Wanita
tersebut, yang dapat ditinggalkan untuk sementara waktu sampai ditemukan solusi
terbaik bagi kehidupan Wanita pekerja tersebut dan keluarganya.
Demikian juga dengan larangan berhias atau menggunakan perhiasan bagi
Wanita pekerja tersebut selama menjalani iddah, maka juga bisa dikategorikan
sebagai kondisi antisipatif terhadap mafsadah yang bisa menimpanya akibat
kehilangan pekerjaannya.
Namun keadaan darurat ini tidak sampai melebihi batas kadar yang
diperbolehkan baginya. Dengan kata lain Wanita tersebut diperbolehkan berhias
untuk keperluan memenuhi syarat dari pekerjaannya, dengan tujuan agar wanita
pekerja tersebut tidak di pecat atau kehilangan pekerjaannya dan apabila ia tidak
bekerja maka dapat menyebabkan kelaparan bagi dirinya sendiri maupun anakanaknya yakni hanya karena tidak berpenampilan rapi dan menarik sebagaimana
sesuai dengan syarat dari pekerjaannya.
G. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:
1. Terdapat kondisi darurat atau membahayakan apabilah Wanita pekerja itu menjalankan
iddah, terutama apabila dia berhenti bekerja dan tidak ada yang menafkahi dirinya dan
keluarganya.
2. Tinjauan kaidah ushuli terhadap pelaksaan Iddah wanita pekerja karena cerai mati, akan
berhadapan dengan kondisi keadaan darurat yang tidak sampai melebihi batas kadar
yang membolehkannya. Jadi menurut kaidah ushuli perempuan tersebut boleh bekerja
serta berhias dengan tidak melewati batasan-batasan yang telah ditentukan.

Penafsiran Thabathaba’i dalam al-Mizan fi Tafsir al-Qur`an

80

DAFTAR PUSTAKA
Aziz Muhammad Azzam, Abdul, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Figh
Munakahat,(Jakarta: Amzah, 2009)
Agoes Achir, Yaumi, “ Wanta Dan Karya Suatu Analisa Dari Segi Psikologi, (Jakarta:
Ui Press, 1985)
Chuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary, Preblema Hukum Islam Kontemporer
(Jakarta: pt pustaka firdaus, 2009)
Fauzia, Aktivitas Ekonomi Dan Domestik, (Jurnal PWS, vol. 5. No. 25), Januari 2012
Hajar al-Asqalani, Ibnu, Bulughul Maram, (Jakarta: Gema Insani,2013)
Kamal bin As-Sayyid Salim, Abu Malik , Shahih Fikih Sunnah jilid 3,(Jakarta: Pustaka
Azzam, 2016)
Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Grub, 2016)
Qadir Mansyur, Abdul Fiqh, Al-Mar’ah Al-Muslimah Min Al-Kitab Wa Al-Sunnah: Buku
Pintar Fiqih Wanita: Segala Hal Yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan
Dalam Hukum Islam, Terj. Muhammad Zaenal Arifin,( Jakarta: Zaman, Cet,1.,
2012)
Rahman Ghozali, Abdul, Fiqh Munakahat, Ed Pertama, Cet ke-3, (Jakarta: Kencana,
2008)
Sarong, A Hamid, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Banda Aceh: Yayasan Pena
Banda Aceh, 2005)
Saeban, Beni Ahmad, Fiqh Munakahat, (Bandung: Setia, 2001)
Sugono, Dendy, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)
Sabiq, Syayid, Fiqih Sunnah jilid 4, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013)
Usman, Muchlis, Kaidah-kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2002)
Yasid, Abu, et.al., Fiqh Today: Fatwa tradisional untuk modern, (Jakarta: Erlangga.2006)

