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Iddah Wanita Yang Suaminya Hilang 

Oleh: Muhammad Latif Fauzi 

Iftitah 

Perkawinan merupakan sunnatullah bagi makhluk dan ciptaannya dan 

berlaku umum baik untuk alam manusia, alam hewan maupun alam tumbuhan.
1
 

Setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan merupakan sebuah tatanan yang 

dipilih Allah untuk menjaga kelestarian melalui proses perkembangbiakan, 

menjaga kesinambungan dan kontinuitas kehidupan, serta kalau dalam konteks 

umat Islam lebih spesifik adalah untuk memperbanyak generasi umat Rasulullah. 

Seperti yang diungkapkan dalam haditsnya: 
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Allah tidak menghendaki untuk menjadikan manusia seperti makhluk 

lainnya karena ia dibekali akal. Konsekuensinya adalah bahwa perkawinan itu 

tidak sekedar dilaksanakan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis an sich dan 

hubungan antar pasangan yang temporal. Akan tetapi sebuah lembaga perkawinan 

membutuhkan aturan pelaksanaan untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan 

manusia, menciptakan ikatan antara pria dan wanita itu bersifat lahiri dan batini, 

kekal dan selalu berada dalam ridho Allah. 

Tidak jarang kita temukan dalam sebuah bahtera keluarga suami 

membenci isterinya dan begitu juga sebaliknya karena kehidupan perkawinan 

tidak dibangun di atas pondasi rumah tangga yang dipenuhi dengan rasa kasih 

sayang, tafahum, komunikasi yang baik, serta suami dan isteri yang melaksanakan 

hak dan kewajibannya masing-masing. Hak tersebut bisa berupa hak secara 

bersama-sama, misalnya hak untuk sama-sama mendapatkan ‘kesenangan’, hak 

isteri terhadap suami, seperti hak kebendaan (mahar dan nafkah) dan hak non 

kebendaan (keadilan), hak suami terhadap isteri, misalnya suami harus ditaati oleh 

isteri dan sebagainya. Jika beberapa unsur di atas belum terpenuhi maka 

kehidupan keluarga tidak akan berjalan dengan baik.
2
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Ternyata perjalanan perkawinan tidak selamanya dapat berlangsung 

dengan lancar di sana bayak terdapat gangguan dan kesulitan. Gangguan dan 

kesulitan yang terjadi dalam keluarga cukup beragam, baik dalam bidang 

ekonomi, sosial, pendidikan, maupun ideologi. Suatu contoh, ada seorang suami 

yang  bernama Abdul dan isteri beranama Siti yang telah melangsungkan 

perkawinan pada tahun 1996. Abdul seorang karyawan pada sebuah perusahaan 

dan Siti hanya seorang ibu rumah tangga. Kehidupan keluarga mereka hanya 

tergantung pada penghasilan si suami karena si isteri hanya mengurus anak di 

rumah. Awalnya kehidupan mereka berjalan dengan baik dan harmonis.  

Badai krisis melanda Indonesia pada tahun 1998 menyebabkan nilai tukar 

rupiah terhadap dolar menurun dan beberapa pabrik ada yang gulung tikar, ada 

yang harus menekan biaya dan angka produksi dan mengeluarkan beberapa 

karyawan. Abdul adalah salah satu dari sekian banyak karyawan yang dikeluarkan 

akibat krisis moneter tersebut. Peristiwa ini menyebabkan kehidupan keluarga 

Abdul mulai ‘amburadul’ karena sumber pengasilan keluarga satu-satunya sudah 

tidak dapat diharapkan lagi. Akhirnya, Abdul mencari pekerjaan lain untuk 

memenuhi kebutuhan keluarganya. Ia memutuskan untuk mengais rizki di negeri 

tetangga, tepatnya Singapura. Keputusan itu dilakukan setelah mendapat 

pertimbangan dari keluarganya, dengan konsekuensi ia akan kembali setelah ia 

berhasil dan akan mengirimkan nafkah bulanan untuk isterinya. Walhasil, setelah 

berjalan sekian tahun ternyata nafkah itu tidak pernah didapatkan oleh isterinya 

dan Abdul sudah hampir empat tahun tidak memberikan kabar tentang keadaannya  

sekarang dan tentang kapan ia akan kembali ke tanah air.  

Siti selalu bertanya-tanya tentang keberadaan suaminya sekarang, apakah 

ia masih tetap bekerja di Singapura, atau bahkan ia sudah meninggal dunia. Ia 

sudah berulang kali mencoba bertanya untuk mendapatkan informasi tentang 

keberadaan suaminya sekarang tetapi sayangnya usaha yang dilakukan sia-sia. Di 

satu sisi, Siti tidak mungkin terus membiarkan dirinya hidup sendiri, artinya ia 

membutuhkan seorang pelindung dalam keluarga dan memikirkan nasib anaknya 

di masa depan sehingga ia hareus menikah dengan laki-laki lain. Pada sisi yang 

lain, dikhawatirkan ternyata pada suatu saat Abdul kembali ke keluarganya. 
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Peristiwa ini cukup menarik jika ditinjau dari kajian fiqh Islam, yaitu 

tentang bagaimana status (iddah) wanita yang suaminya menghilang dan 

keberadaan serta keadaanya tidak diketauhi. Oleh karena itu, tulisan singkat dan 

sederhana ini bermaksud untuk mengupas persoalan di atas dari perspektif fiqh 

Islam. Pembahasan dimulai dengan  menjelaskan tentang istilah iddah isteri yang 

ditinggal (hilang) suaminya menurut fuqaha’, bentuk-bentuknya, bebrapa 

pendapat para fuqaha’ dan diakhiri dengan kesimpulan. Tentu saja, karena 

keterbatasan dan keawaman penulis maka sesungguhnya tulisan ini masih jauh 

dari kesempurnaan yang membutuhkan kritik dan masukan konstruktif. 

 

Pengertian ‘Iddah Wanita Yang Suaminya Hilang dan Bentuknya 

Dalam khazanah ilmu fiqh sebenarnya judul di atas sudah menjadi bahan 

kajian beberapa ulama’ fiqh dalam berbagai kitabnya. Istilah yang dipakai dalam 

kitab fiqh adalah د زو����	
��3ة ا��
 atau د�	
��4ة زو�� ا��

. ‘Iddah adalah nama 

atau sebutan untuk suatu masa yang tidak memperbolehkan seorang wanita 

menikah karena suaminya meninggal atau terjadinya perceraian.
5
 Oleh karena itu, 

‘iddah dibagi dua macam:  

1. ‘Iddah karena wafat, yang terbagi menjadi dua, yaitu (a) jika dalam keadaan 

hamil, ‘iddahnya sampai melahirkan, dan (b) jika tidak tidak hamil, ‘iddahnya 

empat bulan sepuluh hari.
6 

2. ‘Iddah  sebab thalaq, yang dibagi menjadi empat kategori, yaitu (a) dalam 

keadaan hamil, ‘iddahnya sampai melahirkan, (b) jika masih haidh, ‘iddahnya 

tiga kali suci,
7
 (c) jika belum haidh atau sudah kering, ‘iddahnya tiga bulan,

8
 

                                                
3
 Lihat Dr. Wahbah Zuhaili. Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu (juz 7). Beirut: Darul Fikr. 

hlm.  642. 
4
 M. Jiwar Mughniyyyah. 1964. Al Ahwal al Syakhshiyyah. Beirut: Darul ‘Ilmi lil 
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5
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dan (d) wanita yang tidak haidh yang tidak diketahui sebabnya, ‘iddahnya satu 

tahun dengan rasionalisasi sembilan bulan untuk hamil dan tiga bulan untuk 

‘iddah.
9 

Sedangkan kata د�	
 secara etimologis merupakan isim maf’ul dari ا��

lafadz � ـ�	ـ� -	ِ
.yang berati hilang atau menghilangkan sesuatu  �	ـً�ا- �
10

 Jadi yang 

dimaksud dengan د�	
 dalam konteks ini adalah sorang wanita yang suaminya ا��

hilang dan tidak diketahui keadaan serta keberadaannya. Menurut Wahbah 

Zuhaili, yang dimaksud dengan د�	
 adalah orang hilang yang tidak diketahui ا��

apakah ia masih hidup sehingga bisa dipastikan kedatangannya kembali atau 

apakah ia sudah meninggal dan kuburannya dapat diketahui.
11

 

Dalam bahasa yang lain istilah د�	
� ini diterjemahkan dengan ا����� .ا�

Kata ini secara etimogolis memiliki arti gaib, tiada hadir, bersembunyi, 

mengumpat.
12

 ‘Hilang’ dalam hal ini dibagi menjadi dua macam, yaitu: 

1. Hilang yang tidak terputus karena diketahui tempatnya dan  ada berita atau 

informasi tentangnya 

2. Hilang yang terputus, yaitu yang sama sekali tidak diketahui keberadaannya 

serta tidak ditemukan informasi tentangnya.
13

 

Dari dua definisi di atas, nampaknya telah jelas bahwa yang dimaksud 

dengan د�	
 di sini seorang suami yang meninggalkan keluarganya yang sampai ا��

pada saat tertentu keluarganya tidak mengetahui apakah ia masih hidup atau sudah 

meninggal atau apakah kabarnya sudah terputus ataukah masih tersambung. Dan 

yang menjadi objek kajian tema ini adalah yang terputus informasi keberadaannya 

                                                                                                                                 
8
 Landasan normatif teologisnya terdapat dalam surat At Thalaq (65): 4. Allah SWT. 

berfirman: 
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9 Baca Ibnu Rusyd Al Qurthubi. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mujtahid. Semarang: 

Toha Putra. hlm. 66-70. 
10

 Lihat Mahmud Yunus. 1973. Kamus Arab Indonesia. Jakarta: Yayasan Penyelenggara 

Penterjemah/Pentafsir AL Qur’an. hlm. 320. 
11 Dr. Wahbah Zuhaili. Op. Cit., hlm. 642. 
12

 Mahmud Yunus. Op. Cit., hlm. 304. 
13

 M. Jiwar Mughniyyah, Op. Cit., hlm. 153-154. 
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saja. Karena para fuqaha’ telah bersepakat bahwa tidak ada masalah jika seorang 

suami meninggalkan keluarganya tetapi diketahui tempat kepergiannya. 

Adapun bentuk-bentuk suami dikatakan hilang antara lain: 

1. Suami yang menghilang di antara keluarganya baik siang maupun malam 

2. Seorang suami yang keluar rumah untuk melakasanakan sholat di masjid 

tetapi ia tidak kembali 

3. Seseorang yang hilang di gurun pasir atau padang yang luas 

4. Suami hilang karena perang  

5. Seorang yang mengalami musibah dalam perjalanan, misalnya kapal yang 

ditumpanginya tenggelam.
14 

Setidaknya dari beberapa bentuk di atas dapat dikerucutkan menjadi dua 

kriteria besar, pertama, seseorang hilang yang dari awal kepergiannya tidak 

diketahui kemana dan dimana, kedua, suami yang kepergiannya diketahui oleh 

keluarganya (isterinya) tetapi pada suatu saat tidak diketahui lagi bagaimana 

keadaannya dan dimana ia sekarang. 

 

Pendapat Para Fuqaha’   

Para ulama’ fiqh sepakat bahwa jika suami yang meninggalkan isterinya 

itu informasinya masih tersambung maka tidak ada alasan bagi wanita untuk 

‘iddah dan menikah lagi. Suami yang meninggalkannya itu harus diupayakan 

untuk kembali ke keluarganya untuk hidup bersama-sama lagi karena suami 

mempunyai kewajiban memberi nafkah dan kasih sayang dalam keluarga begitu 

juga isteri mempunyai hak untuk mendapatkan hal tersebut. Kecuali jika suami 

yang diketahui keberadaanya itu tidak mau lagi kembali dan menunaikan 

kewajibannya maka isteri bisa melakukan khulu’. 

Para ulama’ berbeda pendapat tentang ‘iddah isteri yang suaminya hilang 

dan tidak diketahui lagi beritanya. Beberapa pendapat tersebut, antara lain: 

1. Menurut Imam Hanafi 

Suami yang hilang itu sebenarnya hakikatnya masih hidup maka ia tidak 

mewariskan hartanya dan tidak pula mencerai isterinya—dengan thalaq 

                                                
14

 Dr. Wahbah Zuhaili. Op. Cit., hlm. 642. 
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bain— sehingga seorang isteri tidak boleh ber’iddah dan menikah lagi sampai 

berita tentang keberadaan suaminya—baik hidup atau mati—jelas. Hanafi 

menggunakan dalil istishab dalam hal ini, yaitu menggunakan hukum yang 

lama sebelum ada hukum baru datang. Oleh karena itu, suami yang 

meninggalkan rumah tersebut dianggap masih hidup. 

Namun jika kabar kematian suaminya itu telah sampai kepada seorang 

isteri atau ada seorang yang dapat dipercaya memberikan informasi tentang 

kematian suaminya atau bahwa suaminya telah menthalaq bain atau ada surat 

yang datang untuk isteri yang dibawa oleh seorang yang tsiqoh yang 

menerangkan bahwa si isteri sudah dithalaq maka seorang osteri boleh 

ber’iddah dan menikah dengan orang lain.
15

 

Hanafi memperbolehkan seorang isteri ber’iddah walaupun belum ada 

khabar tentang kematian suaminya jika sudah melawati waktu selama 120 

tahun yang didasarkan pada umur manusia pada umumnya.
16

 

2. Menurut Imam Syafi’i 

Syafi’i dalam qaul jadidnya mengatakan bahwa jika suatu hukum belum 

membolehkan seorang suami membagi harta warisnya maka seorang isetri 

tidak boleh ber’iddah dan menikah. Dalam hal ini seperti Hanafi, Syafi’i juga 

menggunakan dalil istishab sebagai sumber hukum. Syafi’i memberikan 

batasan selama 90 tahun bagi isteri untuk menunggu kabar suaminya, jika 

setelah batas waktu itu tidak ada kabar maka ia boleh ber’iddah.
17

  

3. Menurut Imam Malik  

Imam Malik berpendapat bahwa seorang isteri cukup menunggu selama 4 

tahun, jika belum ada berita maka ia boleh ‘iddah selama 4 bulan 10 hari, 

kemudian setelah itu ia boleh menikah.
18

 Imam Malik menambahkan bahwa 

                                                
15

 Ibid. hlm. 642. 
16

 M. Jiwar Mughniyyah, Op. Cit., hlm. 154. 
17 Imam Syafi’i juga mendasarkan pendapatnya pada riwayat Ali ra. yang berbunyi: 

8�
� 	-�� ��0��"�  
  Lihat dalam Dr. Wahbah Zuhaili. Op. Cit., hlm. 643. serta dalam M. Jiwar Mughniyyah, 

Op. Cit., hlm. 154. 
18

 Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Umar ra. sebagai berikut: 
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jika suami yang pertama datang dan si isteri belum dipergauli oleh suami yang 

kedua maka isteri tetap menjadi hak suami pertama, namun jika sudah 

dipergauli maka tetap menjadi hak suami kedua dengan kompensasi suami 

kedua harus membayar mas kawin kepada suami pertama. 

Menurut Syafi’i dan Hanafi, jika suami pertama datang dan isterinya 

sudah menikah maka nikahnya batal dan isteri menjadi hak suami pertama. 

Sedangkan menurut Imam Ahmad bahwa jika si isteri belum dipergauli oleh 

suami kedua maka masih menjadi hak suami yang pertama, namun jika suami 

kedua sudah melakukan hubungan badan maka diserahakan kepada suami 

pertama apakah ia akan mengambil isterinya kembali dari suami kedua 

dengan membayar mas kawin atau ia meninggalkannya dan dia yang 

memperoleh mas kawin tersebut.
19

   

4. Zakaria al Anshori, pengarang kitab Fathul Wahhab, seorang isteri yang 

suaminya tidak boleh menikah sampai berita tentang kematian suaminya atau 

bahwa dia sudah dithalaq jelas dan mempunyai kekuatan hukum. Jika berita 

tentang suaminya belum jelas dan dia menikah maka nikahnya gugur. Jika 

telah jelas bahwa suaminya telah meninggal maka ia sah
20

 menikah setelah 

melalui masa ‘iddah sebab wafat.  

5. Menurut Imamiyah 

Suami hilang yang tidak diketahui hidup atau matinya maka harus 

diperhatikan apakah dia mempunyai harta yang dapat memberi nafkah bagi 

isterinya atau dia mempunayi wali yang dapat menggantikan perannya dalam 

mencukupi kebutuhan atau sudah ada nafkah itu maka isteri harus sabar dan 

menunggu kedatangan suaminya, tidak boleh menikah sampai berita tentang 

kematian atau thalaq diketahui. 
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19
 Hal ini dilakukan jika perkara ini belum diserahkan kepada hakim. Adapun ketika 

seorang perempuan merasa rugi atas kepergian suaminya maka ia boleh mengadu kepada hakim 

agar memutuskan ikatan perkawinannya. Ahmad dan Malik memperbolehkan thalaq model ini.  
20

 Sah karena  tidak adanya sesuatu yang menghalangi menurut syara’. Lihat dalam Abi 

Yahya Zakaria al Anshori. Fathul Wahhab. Indonesia: Dar Ahyail Kutub al ‘Arabiyyah. hlm. 107.  
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Namun jika suami tersebut tidak mempunyai harta begitu juga tidak ada 

orang lain yang menggantikan perannya maka isteri bisa sabar atau jika si 

isteri menginginkan untuk menikah, ia boleh mengajukan perkaranya ini 

kepada hakim. Dalam hal ini hakim akan menunda dan memeriksa selama 4 

tahun terhitung mulai perkara ini diterima sampai permasalahan tersebut jelas. 

Jika masih belum jelas maka ada dua hal yang dapat dilakukan, yaitu: 

a. Jika suami yang hilang tersebut mempunyi wali atau wakil maka hakim 

memerintahkan kepada wali atau wakil tersebut un tuk menceraikan si 

isteri, 

b. Jika suami yang hilang tersebut tidak mempunyai wali atau ia 

mempunyai tetapi walinya menolak untuk menthalaq dan tidak mungkin 

memaksanya maka hakim mempunayi otoritas untuk menceraikan 

pasangan tersebut dengan ketentuan syariah, kemudian si isteri ‘iddah 

selama 4 bulan 10 hari setelah itu ia halal menikah lagi.
21

 

 

Mencari Suami Yang Hilang  

Seorang isteri tidak mungkin membiarkan dirinya sendiri karena ia masih 

harus menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya. Oleh karena itu, ketika 

suaminya pergi yang tidak diketahui tujuannya atau diketahui sebelumnya tetapi 

selanjutnya hilang informasinya maka seorang isteri akan berusaha menghimpun 

informasi dan berita tentang kepergian suaminya tersebut.  

Pertanyaan mendasar yang muncul dalam sub judul in adalah bagaiman 

cara mencari atau mendapatkan berita tentang sumai yang hilang? Atau sejauh 

mana usaha pencarian itu sudah dianggap memenuhi batas? Untuk menjawab 

persoalan ini para ulama’ memberikan jawaban sebagai berikut. 

Cara mendapatkan berita itu adalah dengan bertanya kepada penduduk 

sutu daerah di mana suaminya dimungkinkan berada. Langkah paling tepat yang 

bisa dilakukan untuk melacak anatar lain: 

1. Melapor kepada pihak yang berwenang—dalam hal ini hakim—karena hakim 

memiliki otoritas untuk memberikan keputusan tentang kapan proses 

                                                
21

 Bisa dilihat dalam  M. Jiwar Mughniyyah, Op. Cit., hlm. 154-155.  
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pencarian ini sudah amksimal dan layak untuk tidak dilanjutkan. Pelaporan ini 

dilakukan sekaligus pengajuan perkara kepada hakim. 

2. Dalam pencarian, hakim bisa mendelegasikan  kepada seseorang yang 

terpercaya untuk melakukan investigasi. Delegasi itu mempunyai otoritas 

penuh dalam hal pencarian dan harus melaporkan hasilnya kepada hakim.  

3. Prosesi dan lama pencarian itu disesuaikan dengan ketentuan pada umumnya. 

Tidak perlu harus bertanya satu per satu di setiap tempat cukup dengan 

perantaraan secara tidak langsung. 

4. Jika pencarian yang dikehendaki itu sudah sempurna selama 4 tahun dan 

diketahui bahwa proses itu tidak menemui jawaban maka kewajiban mencari 

sudah gugur. 

5. Kemudian si isteri harus menunggu selama 4 tahun untuk menjaga 

kemungkinan munculnya suami di pertengahan tahun.    

6. Setelah masa-masa ini dilewati maka jatuhlah thalaq dan ‘iddah selama  4 

bulan 10 hari. Dalam masa ‘iddah isteri maih berhak mendapat nafkah. Jika 

suami tiba-tiba datang sebelum masa ‘iddah berakhir maka terserah pada 

suami untuk kembali atau tidak. Namun jika datangnya setelah masa ‘iddah 

selesai tetapi belum menikah maka menurut pendapat yang terkuat tidak ada 

jalan bagi suami tersebut untuk kembali kepada isterinya.
22

   

 

Ikhtitam 

Setelah menguraikan persoalan ‘iddah bagi wanita yang suaminya hilang 

dari berbagai pendekatan baik definisi, pendapat para ulama’ maupun batasan-

batasan yang lain maka menurut pendapat penulis dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Bahwa ‘iddah itu bisa dilakukan jika benar-benar telah diketahui bahwa 

suaminya tersebut telah meninggal atau telah menthalaknya baik mengetahui 

sendiri, orang tsiqoh yang membritahu, atau ada surat dari si suami yang 

dibawa oleh seorang tsiqoh bahwa ia telah dithalaq. 

                                                
22

 Ibid. hlm. 155 
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2. Jika berita tentang suaminya itu belum bisa diketahui, maka isteri harus sabar 

menunggu. Dalam hal ini digunakan dalil istishhab, artinya menjadikan 

hukum yang lama sebelum ada hukum yang baru.  

3. Lama waktu menunggu itu disesuaikan dengan budaya (‘urf) di daerah 

dimana ia tinggal. Bisa jadi selama 4 tahun atau dihitung dengan batasan usia 

manusia di daerah tersebut pada umumnya. 

4. Dalam proses menunggu itu, si isteri dapat melaporkan masalahnya kepada 

hakim dengan tujuan: 

a. Hakim yang mempunyai otoritas untuk mencari suami yang hilang 

tersebut dan dapat menunjuk seseorang untuk melakukan investigasi. 

b.  Ketika usaha pencarian itu gagal, maka hakim dapat secara langsung 

memberikan keputusan apakah si isteri sudah berhak ‘iddah atau belum. 

5. Masa ‘iddah disesuaikan dengan iddah karena wafat yaitu 4 bulan 10 hari. 

Wallahu a’lam bil al shawab. Semoga bisa ber(di)manfaat(kan). Amin. 
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