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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIASAAN MENYANDINGKAN 

CALON PENGANTIN KETIKA AKAD NIKAH 

 

A. Pengertian Kebiasaan, Adat dan Urf 

Menurut bahasa, kebiasaan berasal dari kata biasa yang artinya : 

Lazim, Seperti Sedia Kala, sebagai yang sudah-sudah, sudah merupakan hal 

yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang dimaksud 

dengan kebiasaan adalah sesuatu yang biasa dikerjakan, antara pola untuk 

melakukan tanggapan terhadap situasi tertentu yang dipelajari oleh seorang 

individu dan yang dilakukannya secara berulang untuk hal yang sama
27

. 

Didalam bahasa lainnya adat berarti“ Kebiasaan” atau “tradisi” 

masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun. Kata 

“adat” disini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi, 

seperti “hukum adat “, dan mana yang tidak mempunyai sanksi, seperti disebut 

“adat” saja
28

. 

Al`adah diambil dari kata al-`Aud (انعٌ د) atau Al-Mu`awada (انمعا ًدة) 

yang artinya berulang (انخكرار) 

 Ibnu Nuzaim mendefenisikan al-`adah dengan 
29

: 

 عبا رة عما يسخقر في اننفٌ س مه االمٌر انمخكررة انمقبٌنت عند انطبا ع انسهيمت 

“Sesuatu Ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang 

berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat (perangai) yang sehat”. 
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Permasalahan diatas tidak terlepaskan dari teori `Urf dalam Ushul 

Fiqh, `Urf  berasal dari bahasa arab dari kata  عر فا -يعرف –عرف  yang diartikan 

sesuatu yang dikenal, sedangkan kata adat juga berasal dari bahasa arab yang 

mengandung arti pengulangan suatu peristiwa,
30

 `Urf dan adat adalah dua kata 

yan digunakan dalam hal kebiasaan atau sesuatu yang sering dilakukan oleh 

masyarakat, Urf  juga didefinisikan 
31

: 

انعرف ىٌ ما حعارف عهيو انناس ًا عخا ده في اقٌا نيم ًافعا نيم حخى صا ر ذانك مطر دا اً غانبا  

                                                                                                             

“ Urf adalah apa yang dikenal oleh Manusia dan mengulang-ulangnya dalam 

ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku 

umum”  

Kata Urf  memandang kepada kualitas (baik Buruknya) sehingga 

diakui dan dikenal oleh orang banyak. Kalau diteliti sebenarnya tidak ada 

perbedaan prinsip antara Adat dan `Urf, karena keduanya sama- sama 

mengacu kepada peristiwa yang berulang kali dilakukan sehingga diakui dan 

dikenal orang
32

. Abi Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali, al-

Jurjaini dan `Ali Haidar berpendapat bahwa al-`adat semakna dengan al-`Urf. 

 (انعرف ًانعا دة مخر دفا ن( 

Dengan tidak menyebutkan namanya, `Abd al-Aziz al- Khayyath 

menjelaskan bahwa diantara Ulama ada yang membedakan antara `Adat 

dengan Urf. Diantara perbedaannya adalah bahwa al-`adat lebih umum dari 

al-`Urf, karena adat adalah kebiasaan, baik secara individu maupun secara 

kolektif, sedangkan al-Urf adalah kebiasaan kolektif saja. Oleh karena itu, 
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Abd al- Aziz al-Khayyath mengutip kaidah sebagai berikut : ً كم عرف عا دة

 Setiap `Urf  adalah `Adat dan tidak setiap adat adalah)  نبسج كم عا دة عرفا

`Urf)
33

. 

Adapun `Urf dan adat menurut istilah yang dikemukakan oleh Abu 

Zahra adalah : 

أ مٌ ر ىمما عخا ده اننا س مه معا مالث ً اسخقا مج عهييم   
Artinya: “Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia dalam 

pergaulannya dan sudah mantap dan melekat dalam urusan- urusan 

mereka”
34

  

Hakikat `Urf dan adat adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh 

masyarakat dan telah berlaku secara terus-menerus sehingga diterima 

keberadaannya oleh masyarakat. 

`Urf, ditinjau dari berbagai aspek dapat dibagi menjadi : 

1. Dilihat dari segi materi, terbagi menjadi dua yaitu :
35

 

a) Al- `Urf al amali/  Al-`Urf al fi`li yaitu `Urf dalam bentuk perbuatan, 

misalnya kebiasaan masyarakat dalam melakukan jual beli barang 

yang murah seperti gara, gula, cabe dan lain-lain, hanya menerima 

barang dan menyerahkannya tanpa ada mengucapkan ijab qabul. 

b) Al-`Urf al- qauli yaitu `Urf dalam bentuk perkataan, misalnya 

kebiasaan masyarakat yang tidak menggunakan kata lahm (daging) 

pada jenis ikan. 
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2. Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, terbagi menjadi dua 

yaitu:
36

 

a) Al-`Urf al-`am (kebiasaan Umum) yaitu kebiasaan yang berlaku umum 

disemua negara, semua penjuru dunia, misalnya menganggukkan 

kepala sebagai tanda menyetujui dan menggelengkan kepala sebagai 

tanda menolak. 

b) Al- Urf al-Khas (Kebiasaan Khusus), yaitu kebiasaan yang berlaku 

hanya disuatu negara tertentu, daerah tertentu atau golongan tertentu, 

misalnya menarik garis keturunan dari pihak ibu (matrilineal) pada 

adat Minangkabau, dan pada adat Batak menarik garis keturunan dari 

pihak ayah. 

3. Dari segi penerimaan syara` terhadap `Urf  terbagi dua yaitu
37

 

a) Adat yang baik atau `Urf Shahih yaitu `Urf yang baik yang sudah 

diterima oleh syara` dan tidak berbenturan dengan prinsip agama 

Islam, misalnya menyediakan atau menghidangkan jamuan pada saat 

walimatul ursy. 

b) Adat yang buruk atau `Urf Fasid yaitu `Urf atau kebiasaan yang 

berlaku namun menyalahi aturan-aturan agama, misalnya 

menyuguhkan minum-minuman keras saat walimatul ursy 

Sebelum Nabi Muhammad SAW, di Utus, adat kebiasaan sudah 

berlaku dimasyarakat baik didunia Arab maupun bagian lainnya di termasuk 

Indonesia. Adat kebiasaan dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh 
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masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, disikapi, dan 

dilaksanakan atas kesadaran masyarakat tersebut
38

. 

Ahmad Fahmi Abu Sunah menyebut `urf : 

 ىٌ ما اسخقر في اننفٌس عهيٌ بشيادة انعقٌل ً حهقخٌ انطباع انسهيمت بانقبٌل

“Sesuatu yang terpatri dalam jiwa karena dipandang rasional dan 

penerimaan watak yang sehat atasnya”
39

 

Ahmad Fahmi Abu Sunah menegaskan bahwa tidak semua kebiasaan 

dianggap sebagai `urf. Di samping karena berulangkali telah dilakukan dan 

menjadi kebiasaan sebagai bentuk kesepakatan para pelakunya, maka `urf  

harus bisa diterima oleh akal sehat atau rasional. Persyaratan ini jelas 

meminggirkan `urf  negatif atau yang juga disebut dengan`urf  yang fasid
40

. 

Sesungguhnya, pra syarat minimal keberlakuan „urf hanya dua; 

ketetapan (al-istiqrar) dan kontinuitas (al-istimrar). Istiqrar menunjukkan 

bahwa „urf harus merupakan sesuatu yang mendapat kesepakatan antar para 

pelaku pelakunya. Di pihak lain, adanya al-istimrar dimaksudkan agar „urf 

dapat dijadikan pedoman hukum yang memadai dan permanen serta tidak 

berubah ubah. Karena, bagaimana jadi-nya, jika hukum Islam yang semestinya 

didasarkan pada prinsip stabilitas hukum (istiqamat al-hukm), tiba-tiba harus 

berubah-ubah dan berwatak temporer dalam tempo waktu yang sangat cepat. 
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Oleh karena itu, Islam hadir tidak sedang memusnahkan „urf yang 

tumbuh-berkembang di masyarakat. Justru, Islam hadir dengan keadaan 

menyeleksi „urf- `urf yang ada: jika tidak bertentangan dengan Islam, „urf 

terus berjalan. Sebaliknya, jika bertentangan, Islam memusnahkan atau 

memodifikasinya agar sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Definisi Abu 

Sunah di atas harus diarahkan pada „urf yang ideal dan seharusnya, bukan „urf 

yang realistis dan senyatanya yang terdapat dalam masyarakat kita
41

.    

Secara historis, akomodasi „urf dalam Islam adalah sebuah 

keniscayaan. Bukti menujukkan beberapa„urf pada masa sebelum Muhammad 

diadopsi dalam agama Islam. Muhammad acapkali menetapkan adat-adat Arab 

yang sudah berkembang secara turun temurun dari nenek moyang mereka. 

Penetapan ini dalam hadisth di sebuah dengan sunah taqririyah. Ini artinya 

senyampang tidak bertentangan dengan syariat Islam, Nabi Saw. lebih 

mengakomodasi „urf yang ada di Arab.  Nabi Saw. sadar bahwa „urf ini tidak 

seketika dapat dihapuskan, namun justru malah dijadikan penguat ajaran Islam 

dengan melegalkannya.  Setidaknya ada tiga alasan penguat yang mendasari 

„urf diterapkan sebagai sumber hukum Islam sebagaimana berikut:  

1. Apa yang dipraktekkan dimasa Nabi Saw dimana haji dan umrah umat 

Islam tetap melanjutkan apa yang dipraktekkan jauh sebelum Islam. 

Berbagai ritual Arab seperti talbiyah, ihram, wuquf dan lain-lain 

diteruskan untuk diterapkan dalam praktek haji umat Islam, kendati ritual 

lain dalam haji seperti harus melakukannya dalam keadaan telanjang 
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dihilangkan. Demikian juga dengan hukum qisas dan diyat dimana 

keduanya merupakan praktek budaya masyarakat pra Islam. Kedua budaya 

ini lalu diafirmasi menjadi bagian dari ajaran Islam.
42

 Pola rekruitmen 

adat-istiadat atau tradisi masyarakat Arab ke dalam hukum Islam 

mengambil tiga pola. a) syari`ah mengambil sebagian tradisi itu dan 

membuang sebagian yang lain. b) Islam mengambil sebagian dan 

membuang sebagian yang lain dengan melakukan penambahan dan 

pengurangan sana-sini. c) Islam mengadopsinya secara utuh tanpa ada 

perubahan bentuk dan identitasnya. Ketiga pola ini tidak mengganggu 

pada bentuk, prinsip dan isi syari`ah Islam secara umum.    

2. Setelah wafatnya Nabi Saw, para sahabat juga mendasarkan hukum-

hukum Islam yang ada dengan `Urf masyarakat sekitar. Pada masa dimana 

Islam melakukan ekspansi besar-besaran, maka terlihat jelas bahwa Islam 

sangat memperhatikan budaya local masing-masing. Khalifah Umar 

sebagai misal mengadopsi sistem dewan dan tradisi masyarakat Persia. Di 

samping itu juga, Umar juga megadopsi system pelayanan pos yang juga 

menjadi tradisi sasanid dan Kerajaan Byzantium. Ini semua mengukuhkan 

bahwa para sahabat meneruskan langkah Nabi Saw. yang bersikap 

akomodatif terhadap kearifan local (local wisdom).   

3. Generasi tabi`in yang hidup setelah sahabat juga memasukkan klausul `Urf 

dalam sumber hukum Islam. Madzhab Hanafi misalnya membangun 

fiqhnya atas dasar `Urf. Al-Nu‟man ibn Thabit Ibn Zuti yang dikenal 
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dengan Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M) menggunakan tradisi Kufah 

sebagai dasar penetapan hukumnya yang diakomodir dalam konsep 

istihsan. Bahkan, Abu Hanifah menolak qiyas demi mengunggulkan 

`Urf.
43

 AlSyaibani (w. 189 M/805 M), seorang pengikut Abu Hanifah, 

menyatakan bahwa aturan interpretasi yang sifatnya teoritis dan 

menunjukkan undang undang berasal dari `urf.  

Adat menjadi pertimbangan utama dalam system hukum mazhab 

Hanafi ketika nash yang jelas tidak dapat ditemukan, menurut Abu Yusuf, jika 

suatu nash yang berasal dari adat kebiasaan atau tradisi tertentu dan kebiasaan 

tersebut kemudian mengalami perubahan, maka hukum yang ditegaskan oleh 

nas tersebut menjadi gugur.  Hal demikian ini, menurut Abu Yusuf, bukan 

bentuk pengabaian nash, melainkan merupakan salah satu cara 

menakwilkannya.  

Imam Malik juga menerima `urf sebagai sumber hukum Islam. Kita 

bisa melihat beberapa karya Imam Malik seperti al-Muwatta‟, al-

Mudawanah, dan Fath al-Ali al-Malik mendasarkan hukum-hukumnya pada 

kemaslahatan umum, dimana`urf Ahli Madinah salah satunya. Imam Malik 

sering menggunakan istilah “praktek yang kita setujui” menunjukkan bahwa 

`urf Ahli Madinah dalam pandangan Imam Malik merupakan salah satu 

sumber hukum yang paling kuat, bahkan lebih kuat daripada hadist Ahad. 

Karena berdasarkan `urf Madinah ini, maka Imam Malik membebaskan para 

wanita ningrat dari pelaksanaan aturan Qur`an yang memerintahkan para ibu 
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untuk menyusui anak-anak mereka, karena adat para wanita ningrat di 

Madinah tidak menyusui anak-anak mereka.
44

     

Meski nyata-nyata menetang `urf  Imam Syafi`i ditengarai 

mempertimbangkan `urf  dalam penetapan sebuah hukum. Ini terlihat ketika 

Imam Syafi`i meralat pendapatnya dari qaul qadim (Irak) ke qaul jadid 

(Mesir). Tegasnya Syafi`i meninggalkan pendapat qaul qadim nya diganti 

dengan qaul jadid karena `urf  di Mesir menghendaki demikian.
45

 Izzudin 

Abdus Salam (w. 660 H), seorang pengikut Syafi`i menyatakan bahwa bila 

suatu masyarakat terdapat `urf  yang sama dengan pernyataan lisan, maka `urf  

tersebut dapat menggantikan ucapan dalam tindakan hukum.  

Dengan demikian, semakin jelas bahwa `urf    bukan metode hukum 

Islam yang mandiri, melainkan harus berdasarkan pertimbangan lain. Ketika 

`urf  ditetapkan sebagai `urf  shahih, maka harus dijumpai adanya dasar lain 

yang mengatakan demikian. Misalnya maslahah atau istihsan yang mendasari 

adanya `urf  tersebut.  

Oleh karena itu, `urf  yang berlaku di beberapa tempat seperti 

melangkahi kakak untuk menikah dengan membayar sejumlah uang tertentu, 

merarik (nikah culik), petik laut dan sebagainya harus dikorelasikan dengan 

kemaslahatan atau kemudharatan yang diakibatkan oleh `urf  tersebut. 

Sebaliknya, ketika menetapkan maslahat, maka tidak bisa lepas dari ruang dan 

waktu. Maslahat baru terlihat ketika diletakkan dalam konteks tempat dan 
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waktu tertentu. Karena itu, sebuah maslahat dalam ruang dan waktu tertentu 

belum tentu menjadi maslahat pada ruang dan waktu yang lain. Di sinilah `urf  

yang berbeda-beda dapat menetapkan hukum yang berbeda-beda pula, sesuai 

dengan pertimbangan maslahah yang melatarinya.  

Meletakkan `urf  sebagai sumber hukum Islam merupakan bagian dari 

desain maslahat yang bersifat umum. Menurut Ali Hasbullah, yang dikutip 

oleh Roibin, bahwa ada dua cara pendekatan yang dikembangkan ulama ushul 

fiqh dalam istinbat hukum, yaitu melalui pendekatan-pendekatan kebahasaan 

(teks) dan pendekatan makna atau maksud syari`ah.
46

 Pendekatan ini 

memasukkan `urf  yang harus diketahui dalam keadaan dan tempat apa sebuah 

diktum fiqh dimunculkan sesuai dengan konteksnya yang berbasis 

kemaslahatan manusia.   

Al-Syarkhasi, seorang pengikut madhab Hanafi, mengatakan bahwa 

konsep `urf  itu sesungguhnya bagian dari maslahah mursalah
47

. Maslahah 

mursalah adalah maslahat yang didiamkan, tidak disetujui ataupun ditolak. 

Namun, karena maslahat ini memenuhi kriteria seperti maslahat yang bersifat 

umum, benar-benar mengandung maslahat serta tidak bertentangan dengan 

syari`at, maka yang demikian ini dapat diterima sebagai landasan hukum. 

Dengan demikian, melihat `urf  adalah sama dengan melihat maslahah 

mursalah itu sendiri.    
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B. Dasar Hukum Kebiasaan 

Kehujjahan `Urf shahih ini, ditetapkan oleh Ulama Ushul fiqh dalam 

suatu kaedah, yaitu :  

 انعا دة محكمت

Artinya : “ Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”
48

 

Kaidah diatas dapat dipahami bahwa `Urf atau kebiasaan bisa 

dijadikan sumber hukum, jika didalam Nash tidak terdapat penjelasan. `Urf 

dapat diterima selama hal tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu, adapun 

syarat-syarat tersebut adalah.
49

 

a. `Urf tersebut bernilai mashlahat dalam arti dapat memberikan kebaikan 

kepada umat dan mengindari umat dari kerusakan dan keburukan. 

b. `Urf  tersebut berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang 

berada dalam lingkungan tertentu. 

c. `Urf  telah berlaku sebelum itu, dan tidak ada adat yang datang kemudian 

d. `Urf  tidak betentangan dengan dalil syara` yang ada.  

Syarat – syarat `urf dapat diterima oleh hukum islam adalah dengan
50

 :  

a. Tidak ada dalil yang khusus untuk suatu masalah baik dalam al-Quran atau 

as Sunnah 

b. Pemakaian tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari`at 

termasuk juga tidak mengakibatkan mafsadat, kesulitan atau kesempitan. 
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c. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya dilakukan oleh 

beberapa orang saja. 

Sebagaimana kaidah lainnya, kaidah asasi kelima ini memiliki 

landasan dalam al-Quran  dan Sunnah. Salah Satu dasar tersebut adalah 

Firman Allah Swt dalam Surat Al-a`raf :199 :  

                    

Artinya : Jadilah engkau Pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang 

ma`ruf , serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh”. 

Para Ulama menyatakan bahwa `Urf merupakan salah satu sumber 

dalam Istinbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya 

tidak ditemukan nash dari kitab (Al-Quran) dan Sunnah (Hadist). Apabila `Urf 

bertentangan dengan kitab atau sunnah seperti kebiasaan masyarakat disuatu 

zaman melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan semisal minum arak 

atau memakan riba, maka `urf  mereka tersebut ditolak (mardud). Sebab 

diterimanya `urf itu berarti mengepingkan nash-nash yang pasti (qhat`iy), 

mengikuti hawa nafsu dan membatalkan syari`at. Karena kehadiran syariat 

bukan dimaksudkan untuk melegitimasi berlakunya mafasid (berbagai 

kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan yang menuju kearah tumbuh dan 

berkembangnya kemafsadatan harus segera diberantas, bukan malah diberi 

legitimasi
51

. 

`Urf sebagai landasan penetapan hukum atau `urf sendiri yang 

ditetapkan sebagai hukum bertujuan untuk mewujudkan  kemaslahatan dan 
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kemudahan, terhadap kehidupan manusia. Dengan berpijak pada kemaslahatan 

ini pula manusia menetapkan segala sesuatu yang mereka senangi dan mereka 

kenal.  Adat kebiasaan seperti ini telah mengakar dalam masyarakat sehingga 

sulit ditinggalkan.karena terkait dengan berbagai kepentingan hidup mereka. 

 

C. Pengertian menyandingkan 

Menurut bahasa menyandingkan berasal dari suku kata sanding yang 

artinya dekat,damping dan sebelah, menyandingkan berarti, mendampingkan, 

mendudukkan agar bersanding (berdekatan) : dicontohkan seperti 

disandingkannya pengantin sebelum upacara akad nikah
52

. Dengan 

dicontohkannya “seperti disandingkannya pengantin sebelum akad nikah 

artinya pengantin didekat atau disebelah dan mendudukkan agar bersanding 

(berdekatan) sebelum upacara akad nikah. Artinya sebelum dilangsungkan 

akad nikah calon pengantin segaja didekatkan dan didudukan bersanding. 

Didalam Alquran kata bersanding sama halnya dengan kata dekat  atau 

disisi kata ini salah satunya terdapat didalam  Q.S Ali Imran ayat ke: 44. 

                         

                       

Artinya :  yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita ghaib yang 

Kami wahyukan kepada kamu (ya Muhammad); Padahal kamu 

tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak 

panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan 

memelihara Maryam. dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika 

mereka bersengketa. 

                                                             
52

. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Op, Cit. hlm. 205 
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Arti kata  ٌِْهْم ٌِْهْم لَذَ  bermakna disisi mereka, jumlah pemakaian kata لََذ

 dalam Al-Quran dipakai sebanyak 7 kali, makna kata dasar ini sebagai kata 

benda berkaitan dengan makna didekat, sanding, kepil, untuk untuk, ke, 

dengan, kepada, sampai, pada, terhadap, bagi, hingga, atas, dalam, oleh, 

sehingga, mendapatkan, kurang, sebagai lawan, bersama, karena, sama, serta, 

bareng, pakai, punya, meski, bersama dengan, walau, walaupun ,meskipun, 

bersama-sama dengan, di ,waktu. Sedangkan, kata dasar ini sebagai kata kerja 

berkaitan dengan makna mendekati, menjelang, mendekat. 

Bersanding berarti duduk di sebelah tempat khusus. Praktik ini 

dianggap sebagai puncak upacara pernikahan dalam adat pernikahan Melayu. 

Bersanding adalah peristiwa paling penting dan sekali seumur hidup bagi 

sepasang pengantin. Upacara pernikahan tidak dianggap lengkap jika kedua 

calon pengantin pria tidak disandingkan di kursi pelaminan yang dihias 

dengan indah
53

. 

Yang dimaksudkan dengan menyandingkan didalam penelitian ini 

adalah mendekatkan calon suami dan calon istri sebelum akad nikah sampai 

selesai prosesi Ijab dan Qabul (Akad Nikah). Yang dalam proses 

pelaksanaannya dihadiri oleh seluruh komponen pernikahan yaitu Wali,calon 

mempelai laki-laki dan perempuan dan dua orang saksidan disaksikan juga 

oleh sanak saudara yang ikut menyaksikan nantinya pelaksanaan akad nikah. 

Menurut Yusuf Al-Qhardawi, dalam bukunya Malamih al-Mujtama` 

al-Muslim Alladhi Nanshuduhu, ada beberapa keadaan yang dibolehkan 

                                                             
53.  https://ms.wikipedia.org/wiki/Bersanding,diakses Minggu,19 Mei 2018.  

http://quran.bblm.go.id/?id=7246#4
http://quran.bblm.go.id/?id=7246#4
http://quran.bblm.go.id/?id=7246#4
https://ms.wikipedia.org/wiki/Bersanding
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bahkan wajar untuk lelaki dan wanita ber ikhtilat dengan memelihara adab-

adab dan akhlak islam. Antaranya dalam
54

 : 

1. Situasi Ibadah 

2. Situasi pembelajaran 

3. Situasi jihad atau tujuan (darurat) 

4. Situasi pekerjaan atau khidmad sosial 

Yang dimaksud tetap memelihara akhlak disini adalah  

a) Menjaga pandangan dan memelihra Aurat (Q.S An-Nur: 30-31) 

b) Bersuara dengan gaya dan intonasi yang formal atau yang sepatutnya (Q.S 

Al-Ahzab :32) 

c) Menjauhi Khalwat antara lelaki dan perempuan, yang mana wajib 

ditemani mahram atau individu yang dipercayai, memilki tujuan yang baik  

dan susana yang aman dari fitnah. 

Sedikit penulis ingin membahas, bahwasanya Nusantara sebagai jalur 

utama perdagangan Asia Tenggara dimasa lampau  menyebabkan terjadinya 

akulturasi antara budaya, adat, dan hukum setempat dengan budaya baru yang 

datang. Sekitar abad ke-empat Masehi agama Hindu datang dan berkembang 

pesat mewarnai seluruh bidang kehidupan masyarakat. Munculnya kerajaan-

kerajaan Hindu di Nusantara membuat dominasi agama  Hindu dalam 

kehidupan masyarakat semakin efektif, kerajaan-kerajaan Hindu di Nusantara 

menerapkan hukum Hindu dalam keseharian masyarakatnya. Bukti dari 

besarnya dominasi tersebut menjadi warisan hingga generasi saat ini dalam 

                                                             
54

. http//Journal,Mohd Sirajuddin, Jilid 6, Ikhtilat Menurut Perspektif Al-Qur`an dan 

Hadist. Jurnal Fikrah(Universitas Teknologi MARA, Shah Alam: 2011) h.38-46  
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bentuk banyaknya peninggalan sejarah berupa candi-candi, kerajaan-kerajaan, 

karya sastra berupa kitab-kitab, kebudayaan dan adat masyarakat, serta hukum 

dan peraturan yang masih berlaku hingga saat ini. 

 Dominasi Islam atas kehidupan masyarakat di nusantara mulai 

nampak nyata dalam skala besar kurang lebih pada abad ke-dua belas Masehi 

dengan munculnya kerajaan-kerajaan bercorak Islam. Diantaranya adalah 

kerajaan Samudra Pasai di Aceh, Kerajaan Demak di Jawa, dan lain 

sebagainya. Munculnya kerajaan-kerajaan ini menjadi babak awal terhadap 

perubahan hukum, tata negara, dan budaya dalam masyarakat yang diterapkan 

oleh penguasa yakni Sultan pada masa itu. Metode dakwah Wali Songo tidak 

merubah secara keseluruhan kebiasaan masyarakat yang masih kental dengan 

pengaruh Hindu. Maka hal ini menyebabkan terjadinya akulturasi antara 

Hindu dan Islam. Sampai hari ini, meskipun pengaruh Islam telah 

menggantikan dominasi Hindu untuk sekian lamanya namun dalam praktek 

keseharian masyarakat masih banyak dijumpai keterlibatan unsur hukum dan 

budaya warisan Hindu yang turut diwariskan oleh adat setempat. Hal ini dapat 

dijumpai pada adat masyarakat Jawa, Lampung, Bugis, Sunda, dan lain 

sebagainya. Salah satu hal yang paling menonjol dari akulturasi hukum dan 

budaya Hindu dan Islam adalah masalah perkawinan, dimana saat ini banyak 

berlaku adat kebiasaan dimasyarakat yang  tidak murni menganut ketentuan 

hukum Islam, namun bercampur dengan peninggalan hukum Hindu. Diantara 

masalah perkawinan tersebut adalah masalah ritual pernikahan. Di berbagai 

daerah Nusantara banyak ditemui kasus yang melarang melangsungkan 

perkawinan karena disebabkan masih ada ikatan saudara, seperti yang berlaku 
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pada masyarakat Lampung Utara yang melarang menikahi saudara semenda 

atau sepupu dari garis ibu. Pelarangan ini merupakan hasil pertemuan antara 

ajaran Hindu yang disebarkan oleh kerajaan Sriwijaya di masa lampau dan 

hukum Islam yang dibawa oleh Fatahilah dari kerajaan Banten. Selanjutnya 

larangan karena pertentangan hari lahir dalam sistem weton dan pasaran pada 

masyarakat Jawa sampai saat ini juga masih banyak digunakan oleh 

masyarakat. dan masih banyak lagi aturan dan kebiasaan yang juga dianut dan 

dipercaya oleh kaum muslim yang mana sebenarnya hal ini tidak secara 

keseluruhan diatur dalam ketentuan hukum Islam
55

. 

Istilah calon pengantin duduk bersanding, didalam agama Hindu 

disebut upacara makala –kalaan , pada pelaksanaan upacara makala-kalaan 

digunakan beberapa uparengga (peralatan) sebagai pelengkap upacara, Kedua 

pengantin duduk menghadapi upakara dengan posisi duduk pengantin wanita 

berada di sebelah kiri pengantin pria. 

Pada  acara Resepsi Pernikahan Dalam agama Hindu, ada syarat dalam 

pelaksanaan upacara, salah satunya yang disebut dengan, Panigraha yaitu 

upacara bergandengan tangan adalah simbol mempertemukan kedua calon 

mempelai di depan altar yang dibuat untuk tujuan upacara perkawinan. Dalam 

budaya jawa dilakukan dengan mengunakan kekapa (sejenis selendang) 

dengan cara ujung kain masing-masing diletakkan pada masing-masing 

mempelai dengan diiringi mantra atau stotra
56

. 
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. Wildan Ardyansyah,”Perkembangan Kulturasi Di Indonesia”,(Surabaya: 2009), hlm  

201 
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. http//.Juornal, Imam Syafi`i,Vol. 2, No. 1,  Pernikahan Menurut Prespektif Islam Dan 

Hindu, (AL-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama, UM Surabaya : 2016 )/h.17 Diakses Minggu, 

19 Mei 2018. 
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Didalam Rangkaian Upacara Akad Nikah Melayu terdapat Upacara 

yang di sebut dengan Upacara Bersanding. Upacara bersanding adalah saat 

pengantin Lelaki didudukkan di samping pengantin perempuan, disaksikan 

oleh seluruh keluarga, sahabat handai, dan para jemputan. Umumnya, acara ini 

dilakukan untuk lebih mengukukhkan pemberitahuan kepada seluruh khalayak  

bahwa kedua pengantin sudah sah menjadi pasangan suami istri. Didalam 

tatanan adat istiadat melayu, didalam acara ini dapat pula dilakukan Tepuk 

Tepung Tawar, dimana kedua pengantin ditepung tawari oleh keluarga tertua 

kedua belah pihak besrta orang-orang yang patut dan dipatutkan. Hal ini 

dilakukan terutama atas niat dan hajat orang tua pengantin perempuan, orang 

tua kedua pengantin, atau atas permintaan dari sanak saudara yang belum 

sempat menyaksikan acara Tepuk Tepung Tawar ketika usai akad Nikah. 

Namun acara ini boleh ditiadakan
57

. 

Dalam satu pendapat hendaknya pengantin wanita tidak ikut dalam 

majlis akad nikah. Karena umumnya majlis akad nikah dihadiri banyak kaum 

lelaki yang bukan mahramnya, termasuk pegawai KUA. Pengantin wanita ada 

di lokasi itu, hanya saja dia dibalik tabir. Karena pernikahan dilangsungkan 

dengan wali si wanita. Allah Ta‟ala mengajarkan, didalam QS. Al-Ahzab 

Ayat :53 
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Artinya : “apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- 

isteri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir. cara yang 

demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. dan tidak 

boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini 

isteri- isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya 

perbuatan itu adalah Amat besar (dosanya) di sisi Allah”. 

Semua orang tentu menginginkan hatinya lebih suci, sebagaimana 

yang Allah nyatakan. Karena itu, ayat ini tidak hanya berlaku untuk para istri 

Nabi shallallahu „alaihi wa sallam tapi juga untuk semua mukmin
58

. 

Jika dalam kondisi normal dan ada lelaki yang hendak menyampaikan 

kebutuhan atau hajat tertentu kepada wanita yang bukan mahram, Allah 

syariatkan agar dilakukan di balik hijab maka tentu kita akan memberikan 

sikap yang lebih ketat atau setidaknya semisal untuk peristiwa akad nikah. 

Karena umumnya dalam kondisi ini, pengantin wanita dalam keadaan paling 

menawan dan paling indah dipandang. Dia didandani dengan make up yang 

tidak pada umumnya dikenakan. 

 Menurut Syaikh Abu Malik Kamal bin as Sayyid Salim,
59

  hal tersebut 

juga menjadi salah satu kemungkaran dalam pesta perkawinan, beliau 
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. https://konsultasisyariah.com/11224-adab-adab-dalam-akad-nikah.html, diakses pukul 
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kuliah S-1, Jurusan Fikih dan Ushul Fikih, Madinah International University. 
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mencontohkan seperti kedua Mempelai duduk bersanding di Atas pelaminan 

di tengah kaum Wanita dan Pria, menurut beliau : 

“Ini adalah kesalahan besar dan diharamkan karena beberapa hal, di 

antaranya bercampurnya kaum pria dan kaum wanita “. 

Didalamnya pun terbuka kesempatan yang memungkinkan kaum pria 

melihat kaum wanita, begitu pula sebaliknya, terlebih lagi kedua jenis manusia 

ini berada dalam dandanan yang paling memukau. 

Dewan Ulama besar di Arab Saudi telah mengeluarkan fatwa 

haramnya hal tersebut. (fatwa no.8854/1405 H) 

Pendapat lainnya, yang paling mendekati penulis ambil dari buku yang 

berjudul Kebebasan Wanita yang di tulis Oleh Abdul Halim Abu Syuqqah. 

Beliau perpendapat bahwasanya mereka menyebutkan Firman Allah SWT, 

“Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri), maka 

mintalah dari belakang tabir”(al-ahzab:53) dan membantahnya bahwa
60

: 

a. Tabir atau hijab yang dimaksudkan dalam ayat diatas adalah tirai yang 

dibaliknya para wanita berhijab sedang duduk. Sementara itu yang 

dimaksud dengan pembicaraan yang berhijab adalah pembicaraan antara 

laki-laki asing (bukan mahram) dengan para istri Rasulullah saw. Yang 

dilakukan dibalik tirai sehingga sosok mereka tidak terlihat oleh para istri 

Rasulullah. Dalam pembahasan ini kita menggunakan istilah hijab dengan 

pemahaman diatas, sesuai dengan pengertian yang terdapat dalam Al-

                                                                                                                                                                       
yang beliau susun ialah Kitab fii Ahkamil Jum‟ah, Kitab fii Akhthoin Nisaa‟, Kitab Ta‟zhim 

Qodrish Sholaah, dan Ta‟liq „ala Syarh Al Baiquniyah. 

Sumber : https://rumaysho.com/2992-ilmuwan-yang-menjadi-ulama-1.html 
60

.Abdul Halim Abu Syuqqah, Kebebasan Wanita.(Jakarta: Gema Insani Press.1999) h. 

21-22  

https://rumaysho.com/2992-ilmuwan-yang-menjadi-ulama-1.html
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Quran dan Sunnah. Kita tidak membicarakan hijab dalam konteks 

menutup sekujur badan wanita dengan pakaian panjang. Dua pengertian 

hijab itu sangat berbeda .pemahaman pertama menurut pengertian 

sesungguhnya, merupakan kekhususan bagi para istri Nabi saw. 

Sedangkan pemahaman yang kedua merupakan salah satu kewajiban 

muslimah secara umum. Dua hal yang berbeda disini tidak dapat 

dicampuradukkan. 

b. Ayat tersebut jelas sekali ditunjukkan kepada isteri Nabi saw.. pada ujung 

Ayat Allah mengungkapkan suatu hal yang dapat dijadikan salah satu 

alasan mengaruskan hijab bagi istri-istri Rasul, “ dan tidak boleh kamu 

menyakiti hati Rasulullah dan tidak pula mengawini istri-istrinya selama-

lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat 

besar (dosanya) disisi Allah.” (Al-Ahzab:53) kita akan mengkaji 

kekhususan hijab para istri Nabi ini dalam bahasan tersendiri dan tidak ada 

alasan bagi kaum wanita untuk meniru kekhususan tersebut, bagi kaum 

muslimah secara umum, berhijab dari kaum laki-laki non mahram adalah 

bukan menggunakan tabir, melainkan menggunakan hijab biasa yang 

wajar. 

c. Berbagai teks sunnah yang kita nukil telah menjelaskan kehidupan para 

muslimah ketika bertemu dengan kaum laki-laki tanpa hijab, yang tidak 

memisahkan kaum mereka dari kaum laki-laki. 

d. Berikut beberapa catatan penting yang erat hubungannya dengan ayat hijab 

diatas. 1. Hijab dengan menggunakan tirai menjadi sunnah jika pertemuan 

antara laki-laki dan perempuan memungkinkan dilaksanakan. Dengan 

demikian, hijab dengan tirai diterapkan jika situasi dan kondisi 
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memungkinkan, tidak untuk seluruh keadaan dan tidak juga menjadi 

standar ataupun sistem umum yang berlaku antara kaum wanita dan laki-

laki. Jika hal itu menjadi standar umum akan mendatangkan kesulitan. 

Padahal Allah swt berfirman dalam QS.Al-Hajj :78  

                     

                         

                     

                     

      

Artinya :  Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang 

sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali 

tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. 

(Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah 

menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu,dan 

(begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi 

saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas 

segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah 

zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah 

Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik- 

baik penolong.  

 

1. Jika hijab dengan segala aspeknya merupakan bukti kesucian hati, 

kebaikan, dan sesuatu yang disunnahkan, sudah selayaknya umat islam 

membuaka mata untuk berbagai kebaikan dan perbuatan sunah lainnya 

sesuai dengan situasi dan kondisi.  

2. Sepatutnya umat islam memperhatikan hal-hal yang sunnah, seperti 

kesucian hati dengan tidak menelantarkan hal-hal wajib.  

Selanjutnya Abdul Halim Abu Syuqqah, menanggapi : 
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Mereka mengetengahkan sabda Rasulullah saw, tentang Berhati –hati masuk 

ketempat wanita
61

: 

Hadis tersebut menunjukkan pelarangan berkhalwat atau berdua-

duaan, bukan larangan untuk sekedar bertemu dengan kaum wanita yang juga 

dihadiri orang lain. Hal itu didukung oleh  argumentasi
62

 bahwa, Pemahaman 

para pakar hadis, seperti Bukhari dan Tarmidzi, Ibnu Hajar dalam syarahnya 

atas shahih bukhari, dan Imam Nawawi dalam syarahnya atas shahih muslim 

mengatakan bahwa Imam Bukhari memasukkan hadist diatas kedalam bab “ 

seseorang tidak boleh berkhalwat dengan seorang wanita kecuali dengan 

mahram, dan juga dilarang menemui wanita yang ditinggal pergi Oleh 

suaminya. “kemudian beliau menyebutkan hadist” berhati-hatilah memasuki 

tempat wanita”, dan hadist “ seseorang tidak boleh berkhalwat dengan 

seseorang wanita kecuali dengan mahram.  

D. Akad Nikah 

1. Pengertian Akad Nikah 

Menurut Bahasa, Akad Nikah terdiri dari dua (2) Kata yaitu Akad 

ح اننكا  yang artinya menyimpulkan atau mengikatkan (tali) dan Nikah  عقد  

yang artinya mengawinkan atau menikahkan, keduanya sama – sama 

berasal dari bahasa Arab ,  عقد اننكا ح yang artinya mengadakan perjanjian 

Nikah
63

. 
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Menurut Ensiklopedia Hukum Islam, Akad artinya, Perikatan, 

perjanjian dan pemufakkatan. Pertalian Ijab (pernyataan melakukan 

Ikatan) dan Qabul (pernyataan penerimaan Ikatan) sesuai dengan 

kehendak syariat yang berpengaruh pada Objek Perikatan, sedangkan 

Nikah Adalah menghimpun atau mengumpulkan. Salah satu Upaya untuk 

menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga 

sekaligus sarana untuk menghasilkan eksisitensi manusia diatas bumi
64

. 

Ada beberapa defenisi Nikah yang dikemukakan ulama Fiqih, 

tetapi diseluruh defenisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun 

redaksional yang berbeda. Ulama Mazhab Syafi`i mendefenisikannya 

dengan “ akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami 

sitri dengan lafal nikah/ kawin atau yang semakna dengan itu”. Ulama 

Mazhab Hanafi mendefenisikannya dengan melakukan hubungan suami 

istri antara seorang laki-laki dan seorang wanita selama tidak ada halangan 

syara`
65

.  

Adapun ijab dan Qabul  adalah Rangkaian dari Akad Nikah 

tersebut maka ia pada hakikatnya adalah ikrar dari calon istri melalui 

walinya, dan dari calon suami untuk hidup bersama seia sekata, guna 

mewujudkan keluarga sakinah, dengan melaksanakan segala tuntutan dan 

kewajiban. Ijab seakar dengan kata wajib , sehingga ijab dapat berarti: 

atau paling tidak “mewujudkan suatu kewajiban” yakni berusaha sekuat 

kemampuan untuk membangun satu rumah tangga sakinah. Penyerahan 
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disambut dengan qabul (penerimaan) dari calon suami
66

. Untuk 

menguatkan ikrar, maka serah terima itu dalam pandangan Imam Syafi`i 

tidak sah kecuali jika menggunakan apa yang diistilahkan oleh Nabi Saw. 

Dengan kalimat Allah, yaitu dengan sabdanya
67

: 

  اسخحههخم فرًجيه بكهمت هللا

 “Hubungan seks kalian menjadi halal atas dasar kalimat Allah” 

Kalimat Allah yang dimaksud adalah kedua lafaz (kata) nikah dan 

zawaj (kawin) yang digunakan Al-Quran. Imam Malik membolehkan juga 

kata “memberi” sebagai terjemahan dari kata wahabat sebagaimana 

disinggung pada pendahuluan. Ulama –ulama ini tidak menilai sah lafaz 

ijab dan qabul yang mengandung “kepemilikan”.”penganugerahan”, dan 

sebagainya, karena kata-kata tersebut tidak digunakan Al-Quran sekaligus 

tidak mencerminkan hakikat hubungan suami istri yang dikhendaki oleh-

Nya. Hubungan suami istri bukanlah hubungan kepemilikan satu pihak 

atas pihak lain, bukan juga penyerahan diri seseorang kepada suami, 

karena itu sungguh tepat pandangan yang tidak menyetujui lafaz mahabat 

(penganugerahan) digunakan dalam akad pernikahan. Hubungan tersebut 

adalah hubungan kemitraan yang diisyaratkan oleh kata zauwj yang berarti 

pasangan
68

.   

Adapun akad nikah adalah salah satu rukun dari pernikahan itu sendiri, 

untuk lebih jelasnya penulis mengutip dalam Fiqh Munakahat yang ditulis 
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oleh guru besar Universitas Al-Azhar Mesir Prof.Dr  Abdul Aziz Muhammad 

Azzam dan Dr Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. Yang diterjemahkan oleh 

Dr.H. Abdul Majid Khon M.Ag. yang dijelaskan sebagai berikut :  

Fiqh Munakahat menjelaskan bahwa Syarat adalah sesuatu yang 

terhenti padanya sesuatu yang lain dan ia diluar hakikatnya. Dalam Akad 

Nikah ada empat macam Syarat, yaitu
69

 : 

a. Syarat terjadinya Akad 

Syarat Akad adalah sesuatu yang harus ada pada saatnya, baik berupa 

rukun akad itu sendiri maupun dasar-dasar rukun sehingga jika tertinggal 

sedikit bagian dari syarat maka rukun dianggap tidak terpenuhi. 

Pengaruh tertinggalnya sesuatu dalam syarat disebut batal. Akad batal 

jika terdapat cacat pada suatu rukun dari beberapa rukun atau pada satu dasar 

dari beberapa dasar rukun. Akad pernikahan seperti akad-akad  lain, yaitu 

harus ada `aqid (orang yang berakad), ma`qud `alaih (sesuatu yang 

diakadkan), shigat (kalimat akad)  yaitu ijab (permintaaan) dan qabul 

(penerrimaan). `aqid dan mauqud `alaih adalah dasar atau asas akad, dan akad 

itu sendiri adalah ijab dan qabul dimana keduanya ada keterkaitan antara satu 

dengan lainnya. Dengan keduanyalah makna dan maksud dapat terealisasikan. 

Ijab dan Qabul menunjukkan dua bagian yang membentuk akad, baik secara 

transparan atau melalui kesesuaian. Keduanya mengandung dasar rukun 

tersebut, yaitu dua orang yang berakad dan pernikahn yang diakadi. 

Berdasarkan keterangan diatas syarat terjadinya akad diantaranya ada 

yang wajib dipelihara pada dasar akad, yaitu dua orang yang berakad . 

                                                             
69

.Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. Fiqh Munakahat 

(Jakarta : Amzah.2015) Cet. Ke-4  h. 96  



 55 

diantaranya lagi wajib dipelihara pada dua bagian akad dan dua rukunnya 

yaitu shigat. 

1. Syarat dua orang yang berakad dari dua belah pihak yang 

menyelenggarakan akad nikah. Syaratnya yaitu : 

a. Masing-masing dari dua belah pihak yang melaksanakan akad 

hendaknya mempunyai keahlian berkomunikasi (Mumayyiz) 

b. Masing-masing dari yang menyelenggarakan akad hendaknya 

mendengar perkataan yang lain dan paham maksudnya. Yang hal ini 

berlaku jika akad dihadiri dimajelis sehingga berlaku ungkapan 

kalimat dan lafal. Jika akad dilakukan dengan kirim surat tertulis atau 

surat yang dibacakan , cukup bagi  salah satu dari orang yang 

melaksanakan akad mengetahui apa yang dikhendaki  penulis surat 

melalui lisan delegasinya. 

2. Syarat Wanita yang dilaksanakan akadnya 

a. Wanita yang dinikahi adalah benar-benar wanita , jelas statusnya (tidak 

musykil) 

b. Wanita yang dilaksanakan akadnya tidak haram secara pasti, tidak 

syubhat bagi seseorang yang ingin menikahinya. 

3. Syarat Shigat 

a. Hendaknya ijab-qabul dilaksanakan dalam satu majelis jika kedua 

orang yang melaksankan akad hadir keduanya. Jika majelis akad 

berbeda sedangkan mereka hadir keduanya, misalnya salah 

satudiantara mereka menyampaikan ijab kemudian yang lain berdiri/ 

meninggalkan majelis/ berpaling dari Ijab, maka tidak sah akad 

pernikahannya.  
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b. Sesuai antara Ijab dan Qabul sehingga memperoleh korelasi antara 

keduanya dan menjapai maksud akad. 

c. Pihak penyampai ijab tidak meralat ijabnya sebelum qabul pihak lain. 

d. Pihak kedua tidak mengeluarkan pernyataan yang bernada menolak 

atau berpaling setelah ijab, misalnya ia pindah kepada pembicaraan 

lain yang tidak berkaitan dengan pernikahan. 

b. Syarat Sah Nikah 

Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan 

beberapa hukum. Jika satu syarat saja tidak ada, maka akadnya rusak. 

1. Persaksian  

Akad nikah adalah diantara semua akad dan transaksi yang 

mengharuskan saksi menurut jumhur fuqaha, hukumnya sah menurut 

syara`. Akad dan transaksi selain menikah , persaksiannya sunnah menurut 

pendapat mayoritas fuqaha.  

Adapun tujuan persaksian adalah memelihara ingatan yang benar 

karena khawatir lupa . sedanglan persaksian dalam pernikahan hukumnya 

wajib karena beberapa alasan : 

a. Akad nikah menempati kedudukan yang agung dalam Islam dan aturan 

masyarakat untuk mengatur mashlahat dunia dan agama. Oleh karena 

itu patut disiarkan, ditampakkan dan dipersaksikan khalayak ramai 

sebagai kehormatan dan mengangkat derajatnya. 

b. Persaksian mencegah tersiarnya isu yang tidak baik dan untuk 

memperjelas perbedaan antara halal dan haram sehingga tidak ada 

tempat untuk mengingkari pernikahannya. 
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c. Pernikahan berkaitan dengan banyak hukum yang pengaruhnya 

langgeng sepanjang zaman seperti menetapkan keturunan, haramnya 

mertua, dan hak harta warisan. 

Oleh kareana itu, diantara kewajiban pelaksanaan pernikahan 

adalah mengumumkan pernikahan dihadapan orang banyak dengan cara 

persaksian. 

Berbicara persaksian dalam pernikahan terfokus pada ketiga unsur 

penting, yaitu sebagai berikut : 

1. Pendapat ulama tentang keharusan persaksian 

Para fuqaha telah sepakat tentang perintah melahirkan dan 

mengumumkan pernikahan, tetapi mereka berbeda tentang cara atau 

metode populerisasi pernikahan tersebut. 

a. Mayoritas fuqaha , ulama Hanafiyyah dan syafi`iyyah dan yang 

masyhur pendapat ulama hanbaliyyah, pengumuman nikah dapat 

dicapai melalui persaksian dalam akad dan persaksian ini merupakan 

ukuran minimal dalam pengumuman. Persaksian tidak boleh cacat dan 

akad menjadi tidak sah tanpa persaksian. 

b. Syiah Imamiyah, Az-Zhahiriyah, dan Imam Ahmad berpendapat tidak 

ada syarat persaksian pada keabsahan pernikahan. 

c. Pada mazhab Imam Maliki ada tiga periwayatan, pertama, periwayatan 

bahwa saksi menjadi syarat sah nikah sebelum bergaul. Kedua riwayat 

bahwa saksi menjadi sayarat dalam bergaul ketiga saksi tidak menjadi 

syarat nikah hanya nikah dipersyaratkan terbuka dan diilklankan. 

Pendapat yang masyhur dari maliki, bahwa persaksian tidak 

menjadi syarat dalam penyelenggaraan akad nikah. Syarat 
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penyelenggaraan akad nikah adalah pengumuman secara mutlak. Saksi 

menjadi syarat halalnya bergaul, artinya bukan menjadi syarat akad, 

melainkan pengaruh yang ditimbulannya.  

Pesaksian saja tidak cukup tanpa diumumkan dengan dua orang 

saksi jika saling berwasiat secara tersembuunyi belum timbul akad, akan 

tetapi harus diumumkan sebagai akad kemudian dinyatakan oleh 

persaksian terhadap pengaruh yang ditimbulkan oleh akad. 

2. Waktu keharusan adanya saksi 

Menurut jumhur ulama adalah pada saat Akad, jikalau tidak ada 

persaksian pada saat berlangsungnya akad maka pernikahnnya rusak.  

Menurut Malikiyah, persaksian tidak disyaratkan saat timbulnya 

akad dan saat berlangsungnya. Ia wajib dinyatakan saat sebelum bergaul 

sedangkan persaksian pada saat berlangsungnya akad adalah sunnah 

hukumnya bukan yang lain. Jika persaksian didapati sebelum bergaul, 

berarti telah dilaksanakannya kewajiban dan luput dari sunnah, demikian 

juga akad menjadi sah pada saat diselenggarakannya. Jika tidak ada saksi 

pada saat itu, akad menjadi rusak dan pergaulan hukumnya maksiat yang 

diharamkan
70

. 

Pengumuman diperintahkan dan lahirnya diperintah menunjukkan 

wajib.
71

Oleh karena itu, pengumuman harus dipenuhi karena ia menjadi 

syarat sah pernikahan. Nabi Saw telah menjadikannya sebagai sangkutan 

keabsahan pernikahan. 
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Kemudian syarat dalam saksi yang wajib dipenuhi dalam akad 

nikah salah satunya Menurut kaum Azh-Zhahiriyyah berpendapat, 

persaksian dalam pernikahan adalah dua orang laki-laki atau seorang laki-

laki dan dua orang perempuan atau empat orang perempuan. Mereka 

hanya memperbolehkan persaksian kaum wanita (tanpa laki-laki). Dalilnya 

Keumuman Sabda Nabi Saw :    

ثَىَا ذ   أَْخبََزوَا َمْزٌَمَ  أَبًِ اْبه   َحذَّ َحمَّ ٌْذ   أَْخبََزوًِ قَالَ  َجْعفَز   بْه   م  ِ  َعْبذِ  بْهِ  ِعٍَاضِ  َعهْ  َس  َسِعٍذ   أَبًِ َعهْ  ّللاَّ

ْذِري   ًَ  اْلخ  ً   َعهْ  َعْىه   ّللاَّ   َرِض ٍْهِ  ّللاَّ   َصلَّى الىَّبِ ٍْسَ  قَالَ  َوَسلَّمَ  َعلَ  َشهَاَدةِ  وِْصفِ  ِمْثلَ  اْلَمْزأَةِ  َشهَاَدة   أَلَ

لِ  ج   َعْقلِهَا و ْقَصانِ  ِمهْ  فََذلِكَ  قَالَ  بَلَى ق ْلهَ  الزَّ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Maryam telah 

mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far berkata, telah 

menceritakan kepadaku Zaid dari 'Iyadh bin 'Abdullah dari Abu 

Sa'id Al Khudriy radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi 

wasallam bersabda: "Bukankah persaksian seorang wanita 

sama dengan setengah persaksian seorang laki-laki?" Para 

wanita menjawab: "Benar". Beliau melanjutkan: "Itulah tanda 

setengah akalnya "
72

. 

Pendapat Jumhur Ulama menjadi yang terkuat bahwa persaksian 

kaum wanita saja tidak cukup untuk pengumuman, kecuali bersama orang 

laki-laki. 

c. Syarat Pelaksanaan Akad 

Dengan wujudnya syarat maka timbullah pengaruh akad sesuai 

secara Syar`i dalam pelaksaan. Tuntutan syarat pelaksaan akad adalah 

bergantungnya akad pada izin dari orang yang mempunyai hak izin ketika 
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tidak adanya syarat. Syarat pelaksanaan mendekati syarat jadi dan syarat 

sah yang harus mendapat perhatian keduanya. 

 Syarat pelaksanaan akad pernikahan ada empat, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Masing-masing suami istri sempurna keahliannya (kelayaknnya) yaitu 

kepatutan melaksanakan sesuatu dan pertanggungjawabannya. Dalam 

penguasaan akad, baik dilaksanakan sendiri maupun diwakilkan 

kepada orang lain. Maksud kesempurnaan keahlian akad adalah 

berakal dan baligh. Selama masing-masing dari dua orang yang 

melaksanakan akad berakal dan baligh berarti dapat melaksankan akad 

dan menimbulkan pengaruh konsekuensi kehalalan bercampur, 

kewajiban mahar, dan lain-lain.
73

 Andai kata salah- satunya tidak ada 

keahlian seperti gila atau anak kecil yang belum pandai (mumayyiz), 

akad pernikahan tidak dapat terlaksana dan batal kecuali mendapat izin 

dari orang yang berhak memberi izin. 

Demikian juga jika seseorang melaksakan akad nikah dari 

orang lain tanpa atas nama pengganti, itulah yang disebut fudhuli 

(tenaga lebih), akadnya terhenti pada izin orang lain tersebut. Jika ia 

mengizinkan, jadilah akadnya sempurna dan menimbulan pengaruh 

konsekuensi beberapa hukum, mahar, nafkah, hak waris, iddah, dan 

lain-lain. Sebelum ada izin, tidak halal  mencampuri istri dan tidak ada 
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hak mewarisi antar keduanya. Akan tetapi, jika sudah terlanjur 

bercampur sebelum izin, tidak halal mencampuri istri dan tidak ada 

hak mewarisi antarkeduanya. Akan tetapi, jika sudah terlanjur 

bercampur sebelum izin dan istri itu hamil, maka tetaplah nasab anak 

itu dari suami tersebut, wajib ada iddah setelah dipisahkan antara 

keduanya dan wajib membayar mahar minimal yang disebutkan dan 

membayar mahar mitsil. Hal tersebut dikarenakan bercampur karena 

haram tanpa syubhat wajib dihukum dan jika haram dan terdapat 

syubhat gugurlah hukuman dan wajib membayar mitsil.
74

  

Dalam pelaksanaan akad nikah sepasang suami istri tidak 

disyaratkan harus baligh dan pandai. Jika salah satunya bodoh atau 

pelupa walaupun telah terjadi pemblokiran pelaksanaan, akad nikahnya 

sah karena pemblokiran orang bodoh dan pelupa hanya dalam 

pembelanjaan harta. Dalam pekerjaan pribadi tidak termasuk dalam 

kategori pemblokiran. Oleh karena itu mereka boleh melaksakan akad 

nikah dan tidak ada kewajiban mahar yang lebih banyak dari mahar 

mitsil jika yang bodoh itu suami, dan paling tidak wajib mahar mitsil 

jika yang bodoh itu istri. 

Kemudian, syarat keahlian khusus pada suami, bukan istri 

menurut jumhur fuqaha`. Mereka berpendapat bahwa wanita tidak ada 

hak mendekati akad pernikahan secara mutlak , karena akad nikah 

tidak timbul dengan ungkapan wanita sekalipun wanita itu sempurna 

keahliannya. Dan hal ini bersebrangan dengan pendapat Hanafiyyah 

yang memberi  hak wanita sempurna kewaliannya dalam urusan nikah 

selama wanita itu baligh dan berakal. 
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