
NUSYUZ
(Hukum, Konsekuensi, dan

Solusinya) 
MENURUT FIQH MAZHAB SYAFI’I



PENGERTIAN NUSYUZ

• Nusyuz berasal dari kata Nasyaz yang berarti al-’Ishyan

(kemaksiatan/pembangkangan)

• Al-Bajuri: Nusyuz adalah keluar dari ketaatan, bisa terjadi oleh istri, bisa

oleh suami, bisa juga oleh keduanya. (Hasyiyah al-Bajuri, 2/658)



TIGA MACAM NUSYUZ

1. Nusyuz Istri

2. Nusyuz Suami

3. Nusyuz Suami dan Istri



(1)

NUSYUZ ISTRI



PENGERTIAN NUSYUZNYA ISTRI

• Di dalam al-Fiqh al-Manhaji: 

عصيانها زوجها وتعاليها عما أوجب هللا عليها من طاعته

Nusyuz-nya seorang wanita artinya bermaksiatnya kepada suami dan

bersikap ta’ali (menyombongkan diri) atas apa yang Allah wajibkan

atas dia berupa taat kepada suami (al-Fiqh al-Manhaji, 2/102)



> PENGERTIAN NUSYUZNYA ISTRI

• Ibn Qasim al-Ghazzi dalam Fath al-Qarib: 

ارتفاعها عن أداء الحق الواجب عليها

Penolakan seorang istri untuk menunaikan hak suami yang merupakan kewajiban
atasnya.

• Al-Bajuri menjelaskan perkataan Ibn Qasim di atas dengan: 

Yang dimaksud “hak suami” adalah mentaatinya, bergaul baik dengannya, 
memasrahkan dirinya, dan senantiasa di rumah (tidak keluar ruman tanpa izin). 

(al-Bajuri, 2/695)



BEBERPA INDIKASI NUSYUZNYA ISTRI

•Mamlingkan muka

•Bermuka masam (padahal biasanya ramah)

•Keluar rumah tanpa izin tanpa uzdur atau alasan yg
benar

•Menolak di’nikmati’ oleh suami, meski bukan berupa
jima’ bukan karena tadallul dan buka karena udzur

•Berkata kasar, padahal biasanya lembut



TIGA LANGKAH FIQH ISLAM ATASI MASALAH 
NUSYUZ ISTRI

1. Jika terjadi tanda-tanda nusyuz, suami boleh menasehatinya, namun tidak

boleh hajr (tidak mengajaknya bicara dan meninggalkannya di tempat

tidur) dan tidak boleh memukulnya. 

2. Jika setelah dinasehati tetap dalam sikapnya, berarti telah nyata

nusyuznya. Dalam hal ini suami boleh melakukan dua langkah: (1) 

Menasehati ulang, dan (2) Hajr di tempat tidur dan tidak mengajak bicara

3. Jika tetap bersikukuh dg sikapnya, suami boleh melakukan dua langkah: 

(1) Hajr , dan (2) Memukulnya sebagai pelajaran (bukan untuk menyakiti

fisiknya) 



TENTANG MENASEHATI ISTRI

1. Sunnah menasehatinya dengan kitab Allah

2. Meningatkannya akan kewajiban yg Allah tetapkan atas dia

3. Memperingatkannya dari murka Allah dan siksanya

4. Disunnahkan mengingatkan dengan hadits Nabi shallah ‘alayhi wa alihi

wasallam: 

الجنةدخلتراضعنهاوزوجهاماتتامرأةأيما

“Wanita mana pun yang meninggal dunia, sedangkan suaminya ridha atas dirinya,  maka dia akan masuk

surge”. (HR. Tirmidzi)



CATATAN MASALAH “HAJR”

• Terkait dengan “Hajr”, perlu diberikan catatan sebagai berikut: 

1. Hajr dalam masalah ranjang, tidak ada batas waktu tertentu

2. Hajr dalam ucapan, karena adanya hadits yg melarang seorang Muslim 

me-hajr saudara Muslimnya lebih dari 3 hari (HR. Bukhari & Muslim), 

maka: 

a) Jika bukan karena perkara syar’I, maksimal 3 hari (dan hanya dilakukan

saat di rumah saja)

b) Jika ada alasan syar’i, boleh lebih dari 3 hari. 



CATATAN MASALAH “MEMUKUL”

• Terkait dengan “memukul istri” ada beberapa catatan berikut: 

1. Manurut Jumhur ‘Iraqiyyin dan yang lain, dan ini dirajihkan oleh ar-Rafi’i, bolehnya memukul adalah

jika nusyuz telah terjadi berulang kali. Sementara itu, an-Nawawi berdasarkan zhahirnya ayat, 

menshahihkan bolehnya memukul meski nusyuz tidak terjadi berulang kali. Inilah pendapat Mu’tamad.  

2. Lebih utama tidak melakukan pukulan

3. “Pukulan” yg dimaksud adalah pukulan yg tidak menyebabkan sakit yg parah pada fisik. Karena

tujuannya adalah ta’dib, bukan itlaf. Ulama mencontohkan: Dipukul menggunakan sapu tangan yg

dilipat, bukan pakai tongkat atau pecut. Haram hukumnya jika melebihi batas. Dan wajib adanya

ghurm (denda) jika menyebabkan rusaknya anggota badan. 

4. Pukulan tidak boleh dilakukan pada wajah. 



HUKUM NUSYUZ ISTRI

1. Nusyuz hukumnya haram, bahkan termasuk dosa besar.  (al-Fiqh al-Manhaji, 

2/102)

2. Hal ini berdasarkan hadits-hadits:

ُجلَُُدَعاإِذَا تُْصبِحََُحتَّىئَِكةُُاْلَملَُلَعَنَتَْهاَعلَْيَهاَغْضبَانَُتَُفَبَافَأَبَتُْفَِراِشهُِإِلَىاْمَرأَتَهُُالرَّ

(ومسلمالبخاريرواه)

 «فِىالَِّذىَكانَُإِلََُّعلَْيهُِفَتَأْبَىفَِراِشَهاإِلَىاْمَرأَتَهُُيَْدُعوَرُجلُ ِمنَُْمابِيَِدهُِنَْفِسىَوالَِّذى

(ومسلمالبخاري. )«َعْنَهايَْرَضىَحتَّىَعلَْيَهاَساِخًطاالسََّماءُِ

دُ نَْفسَُُوالَِّذي يلَُ، بِيَِدهُُِمَحمَّ يََُحتَّىَرب َِهاقَُّحَُاْلَمْرأَةُُتَُؤد ِ َولَوُْ، ِجَهاَزوَُْحقَُّتَُؤد ِ

(وأحمداجةمابن. )تَْمنَْعهُُلَمُْقَتَبُ َعلَىَوِهيَُنَْفَسَهاَسأَلََها



KONSEKUENSI NUSYUZ ISTRI

1. Gugur jatah gilir (qasm)-nya

2. Gugur hak nafkahnya selama hari-hari nusyuz dan tidak bisa diminta lagi

setelah sembuh dari nusyuz

3. Gugur hak tinggalnya

4. Gugur hak sandangnya (

5. Gugur semua derivasi nafkah (peralatan mandi, dll) 



(2)

NUSYUZ SUAMI



PENGERTIAN NUSYUZNYA SUAMI DAN
HUKUMNYA

• Nusyuz terkadang dilakukan oleh suami, dan yang dimaksud adalah: Tidak

menunaikannya suami pada hak yang menjadi kewajiban dia bagi istrinya; 

bergaul dengan baik, adil dalam qasm, mahar, nafkah, pakaian, dan berbagai

biaya. (al-Bajuri, 2/658)

• Hukumnya haram suami melakukan tindakan di atas. 



PENYELESAIAN NUSYUZNYA SUAMI

 Jika suami nusyuz, istri menasehatinya dg kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya, serta
mengingatkan akan akibat buruk kezhalimannya. Jika suami tetap pada sikapnya: 

1. Jika suami nusyuz dengan wujud tidak memberi hak nafkah dan giliran: Istri
melaporkan ke pengadilan dan Qadhi memaksa suami untuk menunaikan kewajiban
nafkah dan giliran istrinya

2. Jika suami nusyuz dalam bentuk akhlaq yg buruk dan menyakiti istri (memukul dll) 
tanpa sebab: Qadhi wajib mencegahnya. Jika terulang, dan istri menuntut, Qadhi wajib
menta’zirnya. 

3. Jika langkah di atas tidak dapat menyelesaikan masalah, dapat dilakukan mediasi untuk
mendamaikan antara mereka berdua, dan atau antara keduanya dipisahkan oleh
Qadhi dengan dijatuhkan talak satu. 



(3)

NUSYUZ SUAMI DAN ISTRI



(3) NUSYUZ OLEH SUAMI DAN ISTRI

•Ketika masing-masing dari suami dan istri

mengklaim dizhalimi dan saling menuduh

pasangannya telah menzhalimi



PENYELESAIAN NUSYUZNYA SUAMI DAN ISTRI

• Qadhi meninjau perkaranya dengan mendelegasikan orang yg tsiqah untuk melihat secara
langsung atau melalui tetangga atau yang lain 

• Setelah didapatkan informasi yg valid, Qadhi menindak pihak yang melakukan kezhaliman, 
dan dapat menjatuhkan ta’zir atasnya

• Jika tindakan di atas tidak membuahkan hasil: 

a) Qadhi mendelegasikan dua orang laki-laki, Muslim, merdeka ‘adil, dan memahami
tugasnya, untuk meninjau perkaranya dan menjadi HAKAM. Disunnahkan DUA HAKAM 
ini dari keluarga masing-masing. 

b) DUA HAKAM wajib mengupayakan damai. 

c) Jika tidak berhasil, Suami mewakilkan kepada HAKAMnya untuk melakukan THALAQ 
atau KHULU’, dan Istri juga mewakilkan kepada HAKAMnya untuk menerima THALAQ 
atau Memberikan kompensasi khulu’. 

d) Jika DUA HAKAM tidak dapat menyepakati satu keputusan, Qadhi mendelegasikan DUA 
HAKAM yg lain sampai dihasilkan suatu keputusan atas masalah sepasang suami-istri
tersebut.



PENYELESAIAN NUSYUZNYA SUAMI DAN ISTRI

• Hal di atas jika pasangan suami istri tersebut

rela/menerima didelegasikannya DUA HAKAM

• Jika tidak rela/tidak menerima, Qadhi memberikan

pelajaran terhadap pihak yang zhalim dari keduanya,

berdasarkan ijtihad Qadhi, dan memberikan hak bagi

pihak yang terzhalimi



وهللا أعلم بالصواب
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