
 Manusia kadang dirundung 
kekurangan untuk sebuah 
keinsyafan akan kelemahannya. 
Kadang dilimpahi nikmat harta 
untuk mendidik makna syukur 
dalam dirinya. Dengan adanya 
dua kelompok manusia tersebut 
maka terjadilah dalam hidup 
bermasyarakat kita suatu trasnsaksi 
dan interaksi untuk saling melengkapi 
di dalam hidup ini. 

 Yang dilanda kekurangan 
meminjam kepada yang 
berkecukupan sepotong hartanya 
untuk memenuhi kebutuhannya 
dengan janji akan mengembalikannya 
pada bulan tertentu dan hari 
tertentu. Orang yang berkecukupan 
pun memberinya pinjaman sesuai 
yang dibutuhkannya dengan harapan 
mendapatkan pahala dari Allah SWT.
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MOHON TIDAK DIBACA 
KETIKA KHOTIB 

SEDANG BERKHUTBAH

 Kejadian semacam ini akan 
terus terjadi pada masyarakat dalam 
irama saling melengkapi. Allah 
SWT yang Maha Tahu benar-benar 
memperhatikan kejadian ini hingga 
menurunkan wahyu kepada Nabi 
Muhammad SAW untuk mengatur 
tentang ini semua agar transaksi dan 
interaksi yang seharusnya bermakna 
saling membantu ini tidak berubah 
menjadi suatu kedholiman. 

 Ada kedzholiman di 
balik peminjaman yang disertai 
syarat menguntungkan disaat 
mengembalikan. Peminjam akan 
dipaksa untuk mengembalikan 
dalam keadaan apapun, apakah 
Ia dalam kelonggaran atau dalam 
kesempitan. Artinya Ia harus 
mengembalikan disaat tidak 
mampu biarpun harus mengambil 
haknya orang lain yang akhirnya 
menyebabkan terjadinya rentetan 
kedzholiman-kedzholiman yang 
lain. 
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 Akhirnya kehidupan manusia 
terbiasa dengan kedzholiman yang 
tidak dirasa. Disisi lain kadang 
terjadi kedzholiman dari peminjam 
yang Allah SWT telah memberikan 
kelonggaran kepadanya, akan 
tetapi karena dibuai oleh kerakusan 
sehingga Ia lebih senang menunda-
nunda pengembalian pinjaman 
sehingga hilanglah rahmat dan 
syukur. Itulah orang yang dimurkai 
oleh Allah.
 Allah mengajarkan keindahan 
disaat seseorang dalam kecukupan 
dan kekurangan. Di saat kita 
meminjami seseorang agar semata-
mata mencari ridho Allah SWT. 
Ketulusan ini harus dijaga jangan 
sampai tercemari oleh kerakusan 
untuk meraup keuntungan di balik 
kebutuhan saudaranya. 

 Sungguh suatu lahan 
kedzholiman yg sangat luas 
adalah jika ada orang yang butuh 
pertolongan dari kita dan saat itu kita 
mampu memenuhinya lalu kebutuhan 
tersebut kita manfaatkan dan kita 
rubah menjadi suatu penganiayaan 
dengan memberi pinjaman dengan 
syarat mengembalikan dengan 
keuntungan. 

 Karena itu Allah benar-benar 
memperhatikan interaksi tersebut 
sehingga jika ada orang yang 
memberi pinjaman kepada orang 

yang membutuhkannya agar tidak 
terjerumus dalam memanfaatkan 
kesempatan dalam kesempitan. 
Sehingga jika ada peminjam dalam 
kondisi pailit yang sesungguhnya 
maka wajib bagi yang meminjami 
agar memberi tempo pada peminjam 
tanpa harus membebani tambahan 
sepeserpun.

 Begitu juga sebaliknya, Allah 
SWT akan murka kepada orang yang 
telah meminjam akan tetapi dia 
menunda pengembaliannya padahal 
disaat itu sudah jatuh tempo dan dia 
pun mampu untuk membayarnya. 
Disini ada satu keserasian dalam 
irama membangun keindahan dalam 
kebersamaan agar tidak ada si kaya 
memeras si miskin dan tidak ada 
si miskin yang tidak menghargai 
kebaikan si kaya yang telah 
menolongnya. Wallahu a’lam Bish-
Showab.

BUYA YAHYA MENJAWAB

HUKUM MEMUKUL 
ISTERI 

YANG MELANGGAR 
(NUSYUZ)

Pertanyaan:
Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Buya Yahya yang saya hormati, saya 
adalah seorang suami yang perhatian 
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kepada keluarga, akan tetapi saya 
memiliki seorang istri yang termasuk 
istri yang kurang taat kepada suami. 
Apabila saya menyuruhnya untuk tetap 
diam di rumah selama saya kerja, dia 
malah keluar dengan  mengajak anak 
saya. Berkali-kali saya memberitahu 
dia. Namun, dia tetap tidak mau 
mendengarkan. Yang saya tanyakan 
apakah saya boleh memukul dirinya 
hanya untuk sekedar memperingatkan? 
Apakah itu tidak melanggar HAM? 

Sekian dari saya, terimakasih.

Jawaban:
Wa’alaikumussalam Wr. Wb.

 Seorang suami berkewajiban 
untuk mengayomi keluarganya 
termasuk di dalamnya adalah istrinya. 
Di dalam mengayomi ini harus ada 
rambu-rambu yang harus dipatuhi 
oleh yang diayomi. Maka dari itu di 
sisi lain, Islam mewajibkan seorang 
istri untuk patuh kepada aturan 
dan perintah suami selagi tidak 
melanggar Allah SWT dan istri mampu 
melaksanakannya. Artinya, sesuatu 
yang mubah sekalipun akan menjadi 
wajib jika suami yang memerintahkan 
dan bagi sang istri wajib mematuhinya. 
Seorang istri yang tidak patuh kepada 
suami disebut wanita nasyizah (nusyuz) 
atau melanggar dan bermaksiat 
kepada suami. Kecuali jika perintah 
suami tersebut adalah sesuatu yang 
haram atau sang istri tak mampu 
melaksanakan karena suatu ha, maka 

di saat itu seorang istri tidaklah disebut 
sebagai wanita yang nusyuz.

 Dalam kasus yang ditanyakan, 
orang pertama yang harus koreksi 
adalah anda sebagai suami. Saat 
anda melarang istri anda apakah 
larangan anda ini adalah wajar atau 
berlebihan? Jika larangan anda tidak 
wajar, misalnya karena kesibukan 
anda berlebihan sampai-sampai 
anda tidak punya kesempatan untuk 
rileks dan nyantai bersama anak istri 
di luar rumah, maka larangan anda 
berlebihan. Karena istri anda dan 
anak-anak anda adalah juga manusia 
normal yang sesaat ingin merasakan 
suasana di luar rumah. Jika seperti ini 
kasusnya maka kesalahan-kesalahan 
ada pada diri anda bukan ada pada 
istri anda. 

 Akan tetapi jika larangan anda 
itu wajar dan anda telah memberikan 
hak istri dan anak-anak anda untuk 
membuat suasana baru di luar rumah 
kemudian istri anda ternyata masih 
melanggar dan masih sering keluar 
rumah tanpa seizin anda maka dia 
benar-benar wanita yang melanggar 
suami (nasyizah) yang harus diberi 
pendidikan. 

 Pendidikan yang pertama 
adalah anda menasehatinya dengan 
penuh kelembutan dan kasih sayang 
dengan mengambil waktu yang tepat 
dan suasana yang tepat. Dalam hal ini 
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anda jangan buru-buru melibatkan 
orang lain. Kedua, jika nasehat anda 
pun tidak didengar maka tunjukkanlah 
marah anda dengan  meninggalkan 
dia dari tempat tidurnya dalam 
beberapa waktu yang secukupnya. 
Jika ternyata dalam waktu yang anda 
rencanakan dan anda tentukan belum 
juga sadar, ambil langkah ketiga. 
Yaitu anda boleh pukul dia dengan  
pukulan yang tidak membahayakan 
sebagai peringatan keras dari anda.

 Memukul disini adalah tidak 
bertentangan dengan HAM karena ini 
adalah ajaran Allah dan ajaran yang 
sesuai dengan  HAM hanya ajaran 
Allah. Hanya yang perlu dicermati 
adalah memukul di sini bukanlah 
memukul di bagian wajah yang 
membekas atau memukul dengan 
kepalan tangan yang keras yang 
menyakitkan, akan tetapi memukul di 
sini adalah hanya pukulan peringatan 
yang sangat-sangat ringan dan 
tidak menyakitkan. Dicontohkan 
oleh para ulama, pukulan disini 
dengan kayu siwak, bukan tongkat. 
Jika hal ini pun masih belum bisa 
menjadikan dia patuh maka baru 
saat ini anda melibatkan orang lain 

sebagai penengah yang sekiranya 
omongannya bakal didengar oleh istri 
anda. 

 Jika prosedur ini anda patuhi 
secara berurutan, maka anda tidaklah 
dzalim. Begitu sebaliknya jika anda 
tidak memenuhi prosedur tersebut 
dan anda langsung memukulnya 
maka anda telah dzalim, apa lagi 
dengam pukulan yang menyakitkan. 
Semoga Allah memberikan 
kebahagiaan dalam rumah tangga 
anda di dunia dan akhirat. Wallahu 
a’lam bish-shawab.
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