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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS RESEPSI PERKAWINAN 

 ADAT MELAYU 

 
A. Walimatul ‘Ursy 

1. Pengertian Walimatul ‘Ursy 

Walimah (ْْخ ًَ نِْي َٕ  artinya Al-Jam‟u yaitu kumpul, sebab antara (اْن

suami dan isteri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat dan para 

tetangga. Walimah (ْْخ ًَ نِْي َٕ ِنُىْ :berasal dari bahasa Arab (اْن َٕ  artinya makanan  اْن

pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam 

acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu 

undangan dan lainnya.
45

 Walimah adalah istilah yang terdapat dalam 

literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk 

perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan diluar perkawinan. 

Sebagian ulama menggunakan kata walimah untuk setiap jamuan makan, 

untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan.
46

 

Pemaknaan tentang walimah sebagimana diatas disampaikan oleh 

banyak ulama. Namun, secara garis besar pendapat ulama terpolarisasi 

menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang mengkhususkan bahwa 

walimah hanya berkaitan dengan kenduri atau pesta pernikahan dan 

kelompok yang berpandangan bahwa walimah tidak hanya terbatas pada 
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Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah  Lengkap, (Jakarta: 

Rajawali Press, 2010), cet. Ke-2, h. 131. 
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acara pernikahan saja, tetapi berkaitan degan acara-acara lain yang 

diadakan dengan mengundang orang untuk menghadirinya.  

Para ulama yang mengatakan bahwa walimah hanya berkaitan 

dengan acara pernikahan, salah satunya Ibnu Atsir
47

 sebagaimana dikutip 

Hasbi Ash-Shiddieqy
48

 yang mengatakan bahwa walimah hanya khusus 

berkaitan dengan perjamuan yang berkenaan dengan pernikahan saja. 

Karena itu, sejatinya adalah kependekan dari walimatul „ursy, sehingga 

walimah maksudnya adalah pesta pernikahan itu sendiri.
49

 Hal yang serupa 

juga dikatakan oleh Ibnu Qudamah
50

 dalam kitabnya Al-Mughni, yaitu 

walimah berlaku untuk setiap makanan yang berkenaan dengan 

kegembiraan (kebahagiaan) hanya saja penggunaannya untuk makanan 

perta perkawinan lebih sering digunakan.
51
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Nama lengkapnya adalah Al-mubarak bin Muhammad bin Muhammad bin Abdul 

Karim bin Abdul Wahid as-Saibani al-Jaziri, ia lahir pada tahun540 H di Jazirah Ibn Amr 
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Beliau wafat di Jakarta, 9 Desember 1975. 

 
49
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Puta, 2001), h. 158. 
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Nama lengkapnya adalah  Asy Syaikh Muwaffakuddin Abu Muhammad Abdullah bin 
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Sayyid Sabiq
52

 dalam bukunya Fiqh Sunnah, menegaskan bahwa 

walimah berasal dari kata walm yang berarti pengumpulan karena suami 

isteri berkumpul. Walimah adalah makanan dalam pesta perkawinan 

secara khusus.
53

 Walimah sebagaimana yang dijumpai dalam Ensiklopedi 

Islam yang dikeluarkan Depertemen Agama mengatakan bahwa walimah 

secara khusus hanya berhubungan dengan pesta pernikahan. Pada 

kesempatan itu secara kronologis disebutkan bahwa pada dasarnya praktik 

walimah sudah ada sebelum Islam yang kemudian ketika Islam datang 

diadopsi sebagai salah satu syari‟atnya. Pada saat itulah walimah 

mengalami penyempitan makna menjadi hanya berkaitan dengan pesta 

perkawinan.
54

 

Pengertian walimah yang lebih luas juga disebutkan dalam Kamus 

Istilah Fiqih, bahwa walimah adalah seluruh bentuk perayaan yang 

melibatkan orang banyak, biasanya berhubungan dengan terjadinya 

peristiwa-peristiwa penting dan menyenangkan dalam kehidupan 

seseorang, misalnya pada waktu kelahiran anak, pemberian nama terhadap 

anak, khitanan, pernikahan, pulang dari perjalanan jauh dan perayaan hari 

besar. Nabi Muhammad menetapkan sebagian dari kebiasaan-kebiasaan 
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Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq Muhammad At-Tihamiy, lahir di desa Istanha, 

Distrik al-Bagur, Provinsi al-Munufiah, Mesir pada tahun 1915 H. Ia merupakan seorang ulama 
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terutama melalui karyanya yaitu Fikih as-Sunnah (Fikih berdasarkan sunnah Nabi). Ia wafat pada 

tahun 2000 M. 
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Sayyid Sabiq,  Fiqh Sunnah, alih bahasa oleh Moh. Abidun, Lely Shofa dan Muhajidin 

Muhayan, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), cet. Ke-III, Jilid 3, h. 517 
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Depertemen Agama, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Depertemen Agama, 1993), jilid 3, h. 

1.285. 
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tersebut menjadi syari‟at Islam, diantaranya adalah pada waktu 

penyembelihan aqiqah, penyembelihan hewan qurban dan pernikahan.
55

 

Mengamati polaritas pandangan ulama terkait dengan walimah di 

atas, penulis menyimpulkan bahwa walimah secara mutlak tidak bisa 

dibatasi maknanya secara khusus adalah perayaan atau pesta perkawinan. 

Hal ini karena walimah itu terdiri dari berbagai bentuk, seperti perjamuan 

dalam pernikahan, perjamuan setelah melahirkan, perjamuan ketika 

menyunatkan anak, perjamuan ketika membangun rumah dan lainnya. 

Penggunaan walimah hanya untuk pesta perkawinan tidak bisa diterima 

secara mutlak. Kesan ini muncul barangkali karena dibandingkan dengan 

yang lain pesta perkawinan cenderung lebih besar dibandingkan dengan 

walimah lainnya. 

Meskipun demikian, istilah yang tegas untuk menunjukkan 

walimah sebagai perayaan perkawinan adalah ungkapan Walimatul „Ursy. 

Terminologi Walimatul „Ursy terbentuk dari dua kata yaitu Walimatul dan 

„Ursy. Walimah berarti kenduri atau pesta,
56

 dan „Ursy yang berarti 

perkawinan atau makanan pesta.
57

 Dengan demikian, perpaduan dua kata 

tersebut membangun sebuah makna bahwa Walimatul „Ursy adalah 

peresmian perkawinan yang tujuannya untuk memberitahukan kepada 

khalayak ramai bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami isteri, 
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M. Abdul Mujib, Kamus Istilah Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 417-418. 
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sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas 

berlangsungnya acara tersebut.
58

 Dengan demikian, istilah Walimatul 

„Ursy tidak memiliki pengertian selain pesta atau perayaan perkawinan. 

 

2. Waktu Pelaksanaan Walimatul ‘Ursy 

Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau 

sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri isterinya) atau 

sesudahnya. Walimah bisa juga diadakan menurut adat dan kebiasaan yang 

berlangsung dalam masyarakat.
59

 Para ulama salaf berbeda pendapat 

mengenai waktu walimah, apakah itu ketika akad atau setelahnya, ketika 

bersenggama atau setelahnya atau ketika memulai akad hingga akhir 

persenggamaan. Ulama Malikiyah berpendapat dianjurkan setelah 

bersenggama. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa walimah sunnah 

dikerjakan sebab terjadinya akad nikah, walimah telah menjadi adat-

istiadat yang dilakukan sebelum kedua mempelai melakukan hubungan 

suami isteri. 
60

 Riwayat menerangkan bahwa Rasulullah saw mengundang 

sahabat-sahabatnya untuk walimah pada waktu beliau menikah dengan 

Zainab setelah beliau mencampurinya.
61

 Waktu yang paling afdhal adalah 

setelah terjadi persetubuhan, sebagai ittiba‟ Rasulullah; dilaksanakan 
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sebelum persetubuhan setelah akad adalah telah memperoleh asal 

kesunnahannya.
62

 

 

3. Dasar Hukum Walimatul ‘Ursy 

Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan walimah itu 

hukumnya sunnah mu‟akkad. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW: 

َحدَثَنا َيْحَيى ْبُن َيْحَيى التِمْيِمي َو أَُبو الرِبْيِع ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد اْلَعَتِكي َوقَُتْيَبُة ْبُن َسِعْيِد, 

ْيٍد(,َعْن َثاِبٍت,  َواللْفُظ لَِيْحَيى ) َقاَل َيْحَيى : أَْخَبَرَنا, َوَقاَل االََخَراَن: َحدَثَنا َحماُد ْبُن زَ 

ْبِد نَّ النَِّبى َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َراَى َعَلى عَ َمالِِك َرِضىَّ اهللاُ َعْنُه )أَ َنِس ْبِن َعْن أَ 

ْحَمِن ْبِن َعْوٍف أَ  َثَر َصْفَرٍة َفَقاَل َما َهَذا؟ َقاَل َيا َرُسْوُل هللِا, ِانِّى َتَزَوْجُت اْمَراًَة الرَّ

 63ْأْو لِْم َوَلْو ِبَشاةٍ ْزِن َنَواٍة ِمْن َذَهٍب, َقاَل : َباَرَك هللاُ َلَك َعَلى وَ 

Artinya: “Yahya bin Tamimi dan Abu Rabi‟ Sulaiman bin Dawud al-Ataki 

dan Qutaibah bin Sa‟id mengabarkan kepada kami, dan lafadz 

dari Yahya, (Yahya berkata: telah dikabarkan kepada kami, 

sampai kepada dua orang terakhir: disebutkan Hamad bin 

Zaidi) dari Tsabit, Dari Anas putera Malik ra, Bahwasanya 

Rasulullah saw melihat bekas kekuning-kuningan pada 

Abdurrahman putera Auf, lalu beliau bertanya: Apa ini? ia 

menjawab: Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah mengawini 

seorang wanita dengan maskawin beberapa emas seberat biji 

kurma. Beliau bersabda: semoga Allah memberkatimu, 

berwalimahlah sekalipun dengan seekor kambing” (Hadits 

disepakati oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim) dan lafal ini 

ada pada Imam Muslim).
64
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ًٌَُْْيْْهَْبْطَُُْْدثَْحَْ ْأَْْتْ بثِْثٍَْْْْعَْْبدْ ًَْبْحََُْْثَْدَْحَْْحزةْ ٍُْْثْْْب ٍْ نََىْبَل:َْيبْأَََِْضْقََْع ْانُجئْْ َعهََْٗشْيء 

ََِْظب ٍْ نََىَْعهََْٗسْيََُتْأَِْي ْٔ َْيبْأَ ِّ نََىْثَِشبح .ئِ ْٔ
65 

“Sulaiman bin Harbin Telah mengabarkan kepada kami, Hamadun 

telah mengabarkan kepada kami, dari Tsabit, Dari Anas ia berkata, 

“Tidaklah Nabi SAW mengadakan walimah saat pernikahan dengan 

seorangpun diantara isteri-isterinya, sebagaimana walimah yang 

beliau lakukan terhadap Zainab, beliau mengadakan walimah dengan 

menyembelih seekor kambing”
66

 

 

ُلْهللاَِْطهَّْ ْٕ خَْقَبَلَْرُط ًَ ْفَبِؽ ٌّٗ بَْخطََتَْعهِ ًَّ ْثَُزْيَدحَْقَبَلْنَ ٍْ ََُْلْثُدَّْْْٗهللاَُْع َطهَّىْاََِّّ َٔ ْ ِّ َعهَْي

خ .ْ ًَ نِْي َٔ  67نِْهُعْزِصِْيٍْ

“Dari Buraidah, ia berkata: ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah 

saw bersabda, “sesungguhnya untuk pesta perkawinan harus ada 

walimahnya” 
68

 

ْيُْ ثََُب ْزًِْْْعٍَُْْْثًْْْدُْحََْحدَّ ْٔ:ْ ْقَبَلَ ْثَشبر , ٍُ ْْث ُْيَحًُد َٔ ْ َْرٔاِد ْأَثِي ٍُ ْْث َْججَهَخَ ٍُ ْاْث َْعجبِد ٍُ ثْ

َْجْعفَز (, ٍُ ْاْث َٕ ُْ َٔ (ْ ثََُبُْيَحًد  َْْحدَّ ٍْ َْع ثََُبُْشْعجَخُ َْحدَّ ُْطَْٓيت  ٍِ ْعُتْْقَبلََْعْجِدْاْنَعِشْيِشْْث ًِ َط

َْيبنِكْ  ٍِ ْْث ْأَْْأََََض َْيب ُل ْٕ َْطهَّْيَقُ ْهللاِ ُل ْٕ َْرُط نََى ْْْٗهللأُْْ ِّ ََِْظبئِ ٍْ ِْي ْاِْيَزأح  َْعهَٗ َطهََّى َٔ ْ ِّ َعهَْي

َْعهََْٗسْيَُتَْ نََى ْٔ ْاَ ب ًَّ ِْي ْأَْفَؼَم ْٔ ْأَ ْأَْكثََز ُْخْجًشاْ, ُْٓى ًَ ْأَؽََع ْقَبَل نََى ْٔ ْأَ ب ًَ ْثِ ْاْنجَُُبَُِي ْثَبثِت  فَقَبَل

ُِْ ْٕ بَْحتَْٗتََزُك ًً نَْح َٔ.
69

 

“Muhammad bin bin Amr bin Abbad bin Jabalah bi bin Abi Rawwad 

dan Muhammad in Basysyar telah memberitahukan kepada kami, 
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Abu Abd Allah Muhammad Ibn Isma‟il al-Bukhari, Shahih Bukhari, (Bairut, Dar al-

Katsir, 2002), Cet. Ke-1, h. 1.317, No. Hadits 5.168, Bab Walimah wa lau Bi Syaatin, kitab Nikah. 

 
66 Ibnu Hajar Al Asqalani, Fathul Baari, alih bahasa oleh Amiruddin, (Jakarta: Pustaka 

Azzam, 2008), Cet. Ke-4, Jilid 25, h. 452. 

 
67 Musnad Imam Ahmad bin Hambal, Bab Hadits Burdah al-Islami, Juz 50, h. 242.  
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Zainab binti Jahsyi, Kitab Nikah. 



 

 

39 

mereka berdua berkata: Muhammad –yakni ibnu Ja‟far- telah 

mengabarkan kepada kami, Syu‟bah telah memberitahukan kepada 

kami, dari Abdul Aziz bin Shuhaib, ia berkata, aku pernah mendengan 

Anas r.a. berkata, “Tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 

menyelenggarakan resepsi pernikahan dengan seorangpun dari 

isterinya yang lebih banyak dan lebih utama dari pada resepsi yang 

beliau selenggarakan untuk pernikahan beliau dengan Zainab.“ 

Tsabit Al Bunani bertanya, „apa jamuannya?‟ Anas menjawab, 

“beliau menghidangkan roti dan daging sampai orang-orang tidak 

dapat menghabiskannya.”
70

 

 

ثََُبْطفيبٌْ ثََُبْيحًُدْثٍْيُٕطَفَْحدَّ ُِْتَْشْيجَخََْحدَّ َْطفِيَّخَْثِ ِّ ْأُيِّ ٍْ َْطفِيَّخََْع ٍِ ِرْْث ْٕ ُُْظ َْي ٍْ َع

نََىْانَُّجَِْٗطهَّْ ْٔ َطهََّىَْعهَْٗثَْعغِْْٗقَبنَْت:ْاَ َٔ ْ ِّ َْشِعْيزْ ْهللاَُْعهَْي ٍْ ِْي ٍِ ْي دَّ ًُ ْثِ ِّ ََِظبْئِ
71ْ

“Muhammad bin Yusuf mengabarkan kepada kami, Sufyan 

mengabarkan kepada kami dari Manshur Ibni Syafiyyah, dari ibunya 

Syafiyyah binti Syaibah, dia berkata, “Nabi SAW mengadakan 

walimah atas sebagian isterinya dengan (hidangan) dua mud sya‟ir 

(gandum)”.
72

 

 

Beberapa hadits tersebut diatas menunjukkan bahwa walimah 

boleh diadakan dengan makanan apa saja, sesuai kemampuan.
73

 Hal yang 

sama juga diungkapkan oleh Sulaiman Rasjid dalam bukunya Fiqh Islam 

bahwa walimah diadakan menurut kemampuan.
74

 Hal ini ditunjukkan oleh 

Nabi saw hanya saja perbedaan-perbedaan walimah beliau bukan 
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membedakan atau melebihkan dari yang satu dengan yang lain, tetapi 

semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit maupun lapang.
75

 

 

4. Syarat dan Rukun Walimatul ‘Ursy 

Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan 

untuk mengadakan walimah, tetapi tidak memberikan bentuk minimum 

atau bentuk maksimum dari walimah itu, sesuai dengan sabda-sabda 

Rasulullah diatas. Hal ini memberi isyarat bahwa walimah itu diadakan 

sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinannya, 

dengan catatan agar dalam pelaksanaan walimah tidak ada pemborosan, 

kemubaziran, lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan 

diri. 

Syarat dan rukun dalam walimah tidak ada ditentukan oleh 

Syari‟at Islam. Islam tidak meganjurkan berlebih-lebihan dalam walimah, 

misalnya menyembelih beberapa ekor kambing dan sapi dengan berbagai 

macam makanan yang mengakibatkan makanan berlebihan dan 

menyebabkan kemubaziran. Hal yang sama juga diugkapkan oleh Saleh 

Al-Fauzan dalam bukunya Fiqih Sehari-Hari, ia megatakan bahwa 

walimah yang mewah dan berlebihan akan mengakibatkan hal-hal yang 

buruk dan perselisihan yang sebagian besar tidak bisa lepas dari hal-hal 

yang mungkar.
76
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5. Hikmah Walimatul ‘Ursy 

Diadakannya walimah dalam pesta perkawinan mempunyai 

beberapa keuntungan (hikmah), antara lain sebagai berikut: 

a. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT. 

b. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya. 

c. Sebagai tanda resmi adanya akad nikah. 

d. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami isteri. 

e. Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah.
77

 

f. Sebagai wadah untuk mengumpulkan kaum kerabat serta teman-teman. 

g. Menerima ucapan selamat dan do‟a-do‟a yang dapat menambah 

kelembutan dan kemesraan antara pasangan dan juga para tamu yang 

hadir.
78

 

h. Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah 

resmi menjadi suami isteri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap 

perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai. 

Pelaksanaan walimahan membuat kita dapat melaksanakan perintah 

Rasulullah saw., yang menganjurkan kaum muslimin untuk melaksanakan 

“Walimatul Ursy” walaupun hanya dengan menyembelih seekor 

kambing.
79

 Hikmah dari disuruhnya mengadakan walimah ini adalah 

dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah 
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terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya. Ulama Malikiyyah 

menyebutkan bahwa hikmah dari walimah adalah dalam tujuan untuk 

memberitahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah 

dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.
80

 

 

B. Resepsi Perkawinan Adat Melayu 

1. Pengertian Resepsi Perkawinan Adat Melayu 

Resepsi adalah pertemuan, perjamuan yang diadakan untuk 

menerima tamu pada pesta perkawinan, pelantikan, perpisahan  dan lain-

lainnya.
81

 Resepsi perkawinan adalah acara pertemuan atau perjamuan 

yang diadakan untuk menerima tamu pada pesta perkawinan yang 

bertujuan untuk mengumumkan perkawinannya. 

Adat adalah aturan, kebiasaan yang lazim diturut atau dilakukan 

sejak dahulu kala.
82

 Adat menunjuk kepada tata cara hidup dari suatu 

kelompok masyarakat tertentu yang lazim ditaati dan dilakukan secara 

turun temurun.
83

 Melayu adalah bangsa dan bahasa melayu yang ada di 

Riau dan Semenanjung Malaka.
84

 Meurut Burhanuddin Elhulaimy yang 

dikutip oleh Hasbullah dalam Bukunya Islam dan Tamadun Melayu 

megatakan bahwa Melayu, berasal dari kata mala (yang berati mula) da yu 
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(yang berarti negeri) seperti dinisbahkan kepada kata Ganggayu yang 

berati negeri Gangga.
85

 

 Resepsi perkawinan adat Melayu adalah serangkaian acara yang 

dilangsungkan untuk merayakan suatu perkawinan dengan menggunakan 

adat-adat yang telah disepakati dan dita‟ati oleh masyarakat dalam adat 

Melayu yang bertujuan untuk menghormati adat Melayu dan datu adat 

setempat.
86

 

 

2. Dasar Hukum Resepsi Perkawinan Adat Melayu 

Dasar hukum adat menurut ahli-ahli hukum adat menyatakan 

bahwa dalam masa pra-Hindu yang terdapat di Indonesia ialah adat-adat 

melayu-polinesia. Lambat laun datang kebudayaan Hindu, kemudian 

kebudayaan Islam dan kebudayaan Kristen yang masing-masing 

mempengaruhi kebudayaan asli tersebut. Pengaruh ini atas sebegitu besar, 

sehingga ada penyelidik-penyelidik hukum adat yang salah paham dan 

berpendapat bahwa yang terpenting dalam adat istiadat Indonesia bukan 

adat-adat Melayu-Polinesia yang dasarnya hukum adat Indonesia itu, akan 

tetapi adat Hindu atau adat Islam atau adat Kristen.
87

 

Adat dalam masyarakat Melayu harus memiliki sandaran yang 

kuat, utama dan tinggi, tidak lain tentu saja bertumpu pada al-Qur‟an dan 
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Sunnah Nabi. Bentuk adat bisa saja diubah atau diganti berdasarkan 

tuntunan zaman, tetapi prinsipnya harus tetap pada al-Qur‟an dan Sunnah 

Nabi. Seperti pada cara berpakain pengantin perempuan Melayu yang 

dulunya menggunakan selendang, namu sekarang sudah menggunakan 

hijab yang syar‟i.
88

 Resepsi perkawinan adat melayu didasarkan dari 

tradisi-tradisi turun temurun dari nenek moyang terdahulu. 

Ungkapan adat Melayu mengatakan “Adat bersandikan Syara‟, 

Syara‟ Bersandikan Kitabullah” yang mengandung arti bahwa adat 

sebenar adat ialah syara‟ semata-mata. Hal ini mengokohkan Adat Melayu 

yang menjadi sumber dan syarat mengandung nilai-nilai luhur keislaman, 

yang menjadi landasan dan sandaran kehidupan bathiniah dan lahiriyah 

orang Melayu.
89

 

 

3. Asal Usul  Resepsi perkawinan Adat Melayu 

Mhd. Kastulani dalam bukunya Hukum Adat (Suatu Pengantar) 

mengatakan bahwa sumber hukum adat adalah kebiasaan dan adat istiadat 

yang berhubungan dengan tradisional rakyat.
90

 Perkawinan dalam Adat 

Melayu telah ada sebelum masuknya agama Islam. Oleh karena itu, di 

dalam perkawinan adat Melayu ini tergambar gagasan-gagasan dan 

kegiatan yang berasal dari era pra-Islam. Namun demikian, sesuai dengan 
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perkembangan zaman, ketika Islam masuk ke dalam kebudayaan Melayu, 

berbagai gagasan-gagasan dan kegiatan tersebut “diislamisasikan”. 

Islamisasi ini dimulai dari merubah penyembahan dewa kepada 

penyembahan Allah, menggantikan simbol kpercayaan lama dengan 

simbol yang bersumber dari Islam, serta merubah arah mitos yang 

sebelumnya yang bersumber dari adat atau kepercayaan leluhur kepada 

yang bersuber pada ajara Islam. pemalingan makna-makna ini menjadikan 

sistem nilai orang Melayu yang sebelunya berpihak kepada animisme-

dinamisme, Hidu-Budha lebih bersifat Islami dan budaya Melayu yang 

mengandung nilai-nilai Islam.
91

 Melayu di persimpangan lintas peradaban 

yang mengharuskan masyarakat Melayu mengarifi kebudayaan-

kebudayaan yang masuk, khususnya peradaban besar, seperti India, Cina, 

Eropa dan Islam, yang kemudian diangkat dan diakomodasi oleh orang 

Melayu. Misalnya adat tepung tawar yang tadinya adalah sarana agar 

mendapat berkah sari dewa dan dewi, maka setelah Islam masuk, diubah 

gagasan dan doanya agar mendapat berkah dari Allah SWT. Hal ini 

tercermin dalam konsep Budaya Melayu melalui sebait pantun berikut ini 

yag sangat populer, yaitu: 

Hati-hati memetik mawar, 

Salah petik kena durinya, 

Hati-hati bertepung tawar, 
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Salah niat syirik jadinya.
92

 

Dalam melakukan arah budayanya, orang Melayu memutuskan 

untuk menetapkan empat bidang (ragam) adat Melayu, yaitu:  

a. Adat yang Sebenar Adat 

Adat yang sebenar adat adalah inti adat yang berdasarkan 

kepada ajaran agama Islam. Adat inilah yang tidak boleh dianjak-alih, 

diubah dan ditukar. Adat yang sebenar adat menurut waktu dan 

keadaan, jika dikurangi akan merusak dan jika dilebihi akan mubazir 

(sia-sia). 

b. Adat yang Diadatkan 

Adat yang diadatkan adalah adat yang bekerja pada suatu 

landasan tertentu, menurut mufakat dari penduduk daerah tersebut 

serta tidak menyimpang dari adat yang sebenar adat. Pelaksanaannya 

diserahkan oleh rakyat kepada orang yang dipercayai mereka dalam 

hal ini adalah datuk adat setempat. Pelaksanaan adat ini wujudnya 

adalah untuk kebahagian penduduk, baik lahir maupun bathi, dunia 

dan akhirat, pada saat itu dan saat yang akan datang. 

c. Adat yang Teradat 

Adat yang teradat adalah kebiasaan-kebiasaan yang secara 

berangsur-angsur atau secara cepat menjadi adat. Adat yang teradat ini 

merupakan konsep masyarakat Melayu terhadap kesinambungan dan 

perubahan, yang merupakan respon terhadap dimensi ruang dan waktu 

                                                             
92

Muhammad Takari, Zaidan dan Fadlin Muhammad Dja‟far, Adat Perkawina Melayu 

Gagasan, Terapan, Fungsi dan Kearifannya, (Medan: USU Press, 2014), h. 8-9. 



 

 

47 

yang dijalani manusia di dunia ini. Namun demikian, perubahan tetap 

disertai dengan kesinambungan yang berasal dari era-era dan keadaan 

sebelumnya. 

d. Adat Istiadat 

Adat istiadat adalah kumpulan dari kebiasaan, yang lebih 

banyak diartikan tertuju kepada upacara khusus seperti adat 

perkawinan, penobatan raja dan pemakaman raja. Adat istiadat adalah 

ekspresi dari kebudayaan melayu. Dalam konteks perkembangan 

zaman, adat istiadat yang bermakna kepada upacara atau ritual ini 

mengalami perkembangan selaras dengan perkembangan zaman.
93

 

Resepsi perkawinan adat melayu  terdapat adat yang sebenar adat, 

adat yang diadatkan, adat yang teradat dan adat istiadat, yang dalam artian 

memenuhi semua ragam Melayu. Adat yang sebenar adat dalam resepsi 

perkawinan melayu yaitu mengantar pengantin laki-laki ke rumah anak 

dara (pengantin Perempuan), ke air berlimau dan menyembah.Adat yang 

diadatkan yaitu adat pemberin bodak (bedak) pada pengantin. Adat yang 

teradat yaitu menghias peralatan yang akan dibawa rombongan laki-laki ke 

rumah pengantin perempuan dan adat istiadat adalah resepsi perkawinan 

adat melayu itu sendiri. 
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4. Tujuan Resepsi Perkawinan Adat Melayu 

Adapun tujuan dari dilaksanakannya resepsi perkawinan adat 

melayu di Desa Muara Musu Kecamatan rambah Hilir Kabupaten Rokan 

Hulu adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menghormati adat-adat Perkawinan Melayu yang telah 

dilaksanakan sejak dahulu. 

b. Untuk menghormati datuk-datuk adat dari masing-masing suku 

pengantin yang merupakan orang yang dituakan dalam adat. 

c. Untuk mencari kekompakan dalam keluarga pengantin, baik antara 

pengantin laki-laki dengan keluarga pengantin perempuan dan 

sebaliknya antar pengantin perempuan dengan keluarga pengantin 

laki-laki.
94

 

d. Sebagai bukti doa restu dari kedua orang tua dan kerabat dekat 

kedua belah pihak pengantin. 

e. Sebagai pengakuan resmi dari masyarakat di sekitar kediaman 

orang tua pengantin.
95

 

Demikianlah tujuan dari pelaksanaan resepsi perkawinan adat 

Melayu di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan 

Hulu yang dapat dirasakan oleh kedua mempelai (pengantin), kedua orang 

tua mempelai, karib kerabat terdekat dan masyarakat disekitar kediaman 

mempelai. 
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C. ‘Urf 

1. Pengertian ‘Urf 

„Urf secara etimologi (bahasa) berasal dari kata „arafa, ya‟rifu, 

„urfan ( ْفَخًْزْْعِْْ-فُْزَْعْْيُْْ-َعَزفَْْ )
96

 sering diartikan dengan al-ma‟ruf  ( فُْْْٔزُْعًَْْْْنْاَْ ) 

dengan arti “sesuatu yang dikenal atau berarti yang baik”.
97

 „Urf adalah 

lawan nukr yang berarti tidak dikenal.
98

 „Urf dapat juga berarti adat
99

, 

kebiasaan yang baik
100

, dan sesuatu yang dipandang baik dan diterima 

oleh akal sehat.
101

 Kata „urf juga terdapat dalam al-Qu‟an dengan arti 

ma‟ruf yang artinya kebajikan dan berbuat baik, seperti dalam surah al-

A‟raaf [7]: 199 yang berbunyi: 

ْ ْ  ْ  ْ ْْ   ْْْ

 
Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang 

ma´ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang 

bodoh”
102

 

Adapun dari segi terminologi, kata „urf mengandung makna: 
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َْعهَْٗ ْاِْؽََلقَخُ ا ْٕ ْتََعبَرفُ ْنَْفع  ْٔ ْأَ ْثَْيَُُْٓى, َْشبَع ْفِْعم  ُْكمِّ ٍْ ِْي ِّ َْعهَْي ا ْٔ َطبُر َٔ ْ ْانَُّبُص ْاْعتَبَدُِ َيب

ِّْ بِع ًَ َُْدِْط ََلْيَتَجَبَدُرَْغْيَزُِِْع َٔ َْيْعََُْٗخبص ََْلْتَأَنَّفَُّْانهَُّغخُْ
“sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka 

mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer 

diantara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal 

dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi dan 

ketika mendengar kata itu mereka tidak memahaminya dalam 

pengertian lain”
103

 

 

َُْفُْ ْفِٗ يَْظتَقِزُّ َٔ ْ ِْٓى ْتِ ْفُِْٗيَعبَيََل ُُْْٓى ِْي فِئَخ  ْٔ ْانَُّبُصْاَ ْاِْعتَبَدُِ َزَرِحَْْْٕيب كَّ ًُ ْاْن ِر ْٕ ْاَْلُُي ٍَ ِْي ْى ِٓ ِط

خِْ ًَ هِْي َُْدْؽَْجعِْانظَّ نَِخِْع ْٕ ْقجُ ًَ ْاْن
“sesuatu yag telah terbiasa (dikalangan) manusia atau pada 

sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat/tetap 

dalam diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang 

diterima oleh akal yang sehat”
104

 

 

„Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan 

merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun 

perbuatan.
105

 Dikalangan ulama syari‟at tidak ada perbedaan antara „urf 

dan adat. Adat adalah segala apa yang telah dikenal manusia, sehingga hal 

itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik 

berupa perkataan maupun perbuatan.
106

 Musthafa Ahmad al-Zarqa‟
107
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sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen mengatakan bahwa „urf 

merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari „urf. Suatu „urf, 

menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, 

bukan pada pribadi  atau kelompok tertentu dan „urf bukanlah kebiasaan 

alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul 

dari suatu pemikiran dan pengalaman, seperti kebiasaan mayoritas 

masyarakat pada daerah tertentu yang menetapkan bahwa untuk memenuhi 

keperluan rumah tangga pada suatu perkawinan biasa diambil dari 

maskawin yang diberikan suami dan penetapan ukuran tertentu dalam 

penjualan makanan.
108

 

Amir Syarifuddin dalam bukunya Ushul Fiqh menyamakan antara 

kata adat dengan „urf, kedua kata itu mutaradif  (sinonim). Seandainya 

kedua kata itu dirangkaikan dalam satu kalimat, seperti “hukum itu 

didasarkan pada adat dan „urf”, tidaklah berarti kata adat dan „urf itu 

berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung “dan” yang biasa 

dipakai sebgai kata yang membedakan antara dua kata. Karena dua kata itu 

memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata „urf adalah 

seagai kata penguat terhadap kata adat.
109

 

 

2. Dasar Hukum ‘Urf 

Para ulama sepakat bahwa „urf sahih dapat dijadikan dasar hujah 

selama tidak bertentangan dengan syara‟. Ulama Malikiyah terkenal 
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dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan 

hujjah, demikian pula dengan ulama Hanafiyah menyatakan bahwa 

pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi‟i terkenal 

pula dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi 

beliau menetapkan hukum yang berbeda di Mesir (qaul jadid). Hal ini 

menunjukkan bahwa ketiga mazhab itu berhujjah dengan „urf . tentu saja 

„urf fasid tidak mereka jadikan sebagai hujjah.
110

 

Kehujjahan „urf sebagai dalil syara‟ didasarkan pada ayat al-Qu‟an 

surah al-a‟raaf [7]: 199, berbunyi: 

َُْْٕخذِْ ۡأُيۡزْثِْْٱۡنَعۡف ْْٱۡنُعۡزفَِْٔ ٍِ أَۡعِزۡعَْع ٍََْٔ ِٓهِي ْْٱۡنَجَٰ

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang 

ma´ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang 

bodoh”
111

 

Melalui ayat diatas Allah SWT memerintahkan kaum muslimin 

untuk mengerjakan yang ma‟ruf. Sedangkan yang disebut ma‟ruf itu 

sendiri adalah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, 

dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentanga dengan watak manusia 

yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran 

Islam.
112

 kata „urf dalam ayai ini diartikan bahwa umat manusia disuruh 

mengerjakannya, oleh para ulama ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu 

                                                             
110 Ahmad Sanusi dan Sohari, op. cit, h. 84. 

 
111 Depertemen RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan nya, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 

176. 

 
112 Rahman Dahlan,  op. cit, h. 212. 
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yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka 

ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang 

telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu 

masyarakat.
113

 

 

3. Syarat-syarat ‘Urf 

Nasrun Haroen dalam bukunya ushul fiqh menyebutkan bahwa 

para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa suatu „urf baru daat dijadikan 

sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara‟ apabila 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. „Urf itu (baik yang bersifat khusus dan umum maupu yang bersifat 

perbuatan dan ucapan), berlaku secara umum. Artinya, „urf itu 

berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah 

masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat 

tersebut. 

b. „Urf tersebut telah memasyarakat ketika persoalan yang akan 

ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, „urf yang akan dijadikan 

sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan 

ditetapkan hukumnya . dalam kaitannya dalam hal ini terdapat 

kaidah ushuliyyah yang menyatakan: 

َْلَِعْجَزحَْنِْهُعْزِفْانطَّبِرْئِْ 

                                                             
113 Satria Effendi, op. cit, h. 155-156. 
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“‟urf yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum 

terhadap kasus yang telah lama”
114

 

c. „Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas 

dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua 

belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus 

dilakukan, seperti dalam membeli lemari es, disepakati oleh pembeli 

dan penjual secara jelas bahwa lemari itu dibawa sendiri oleh 

pembeli kerumahnya, sekalipun „urf menenukan bahwa lemari es 

yang dibeli akan diantarkan pedagang ke rumah pembeli, tetapi 

karena dalam akad secara jelas mereka telah sepakat bahwa pembeli 

akan membawa barang tersebut sendiri ke rumahnya, maka „urf itu 

tidak berlaku lagi. 

d. „Urf itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan 

hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapka. „Urf seperti ini 

tidak dapat dijadikan dalil syara‟, karena kehujjahan „urf bisa 

diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum 

permasalahan yang dihadapi.
115

  

Abdul Karim Zaidan sebagaiman yang dikutip Satria Effendi 

menyebutkan beberapa persyaratan bagi „urf yang bisa diajadikan landasan 

hukum, yaitu: 

                                                             
114 Nasrun Haroen, op. cit, h. 144. Lihat juga Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, 

op. cit, h. 335-336. 
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a. „Urf itu harus termasuk „urf yang shahih dalam arti tidak 

bertentangan dengan ajaran al-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah. 

Misalnya, kebiasaan di suatu negeri bahwa sah mengembalikan harta 

amanah kepada isteri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik 

amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi 

tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri. 

b. „Urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi 

kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu. 

c. „Urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan 

dilandaskan pada „urf itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan 

hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut sebagai 

ulama pada waktu itu hanyalah orang yang mempunyai pengetahuan 

agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka kata ulama daam 

persyaratan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang 

sudah dikenal itu, bukan ulama yang harus memiliki ijazah. 

d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan 

kehendak „urf terseut, sebab jika kedua belah pikah yang berakad 

telah sepakat untuk tidak berikat dengan kebiasaan yang berlaku 

umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan „urf. 

Misalnya, adat yang berlaku pada suatu masyarakat, isteri belum 

boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya 

sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah 

pihak telah sepakat bahwa sag isteri boleh dibawa oleh suaminya 
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pindah tanpa persyaratan terlebih dahulu melunasi maharnya. Dalam 

masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan 

adat yang berlaku.
116

 

Amir Syarifuddin juga menyebutkan beberapa persyaratan dalam 

menerima „urf tersebut, diantaranya: 

a. Adat atau „urf itu bernilai mashlahat dan dapat diterima akal sehat. 

b. Adat atau „urf itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang 

yang berada di lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar 

warganya. 

c. Adat atau „urf yang dijadikan sandaran dari penetapan hukum itu 

telah ada (berlaku) pada saaat itu; bukan „urf yang muncul 

kemudian. 

d. Adat atau „urf tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara‟ yang 

ada atau bertentanagn dengan prinsip yang pasti.
117

 

Djazuli dan Nurol Aen, mengutip perkataan Syeikh Muhammad 

Khudlari Husayn dalam tulisannya yang berjudul Memelihara „Urf, 

meyebutkan bahwa „urf harus dipertimbangkan dalam memberikan fatwa 

dan keputusan-keputusan, akan tetapi seorang ahli hukum Islam tidak boleh 

memberi fatwa atau memutuskan hukum yang bertentangan dengan pokok-

pokok syari‟ah kecuali atas dasar dharurat, maka dalam hal ini hukum 

                                                             
116 Satria Effendi, op. cit, h. 156-157. 

 
117 Amir Syarifuddin, op. cit, h. 424-426. 



 

 

57 

didasarkan kepada dharurat termasuk dalam rukhsah yang ditetapka oleh 

seorang ahli hukum Islam atas dasar ijtihad.
118

 

Penerimaan „urf sebagai salah satu pertimbangan di dalam 

menentukan hukum, menunjukkan bahwa hukum Islam mampu menyerap 

dan menerima budaya lain yang bisa dibenarkan. Hal ini penting dan 

menjadi salah satu faktor dinamisasi
119

 dan revitalisasi
120

 hukum Islam itu 

sendiri di satu sisi, dan sisi lain menghargai dan menghormati nilai-nilai 

insani dengan tidak perlu kehilangan nilai-nilai samawi
121

 yang menjadi 

identitasnya.
122

 

 

4. Macam-macam ‘Urf 

Para ulama ushul fiqh membagi „urf kepada tiga macam, yakni: 

a. Dari segi Objeknya, dibagi kepada „urf lafzhi/qauli (kebiasaan yang 

menyangkut ungkapan atau perkataan) dan „urf amali (kebiasaan ynag 

berbentuk perbuatan).
123

 

 

 

                                                             
118 Djazuli dan Nurol Aen, Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam) (Jakarta: RajaGrafindo 

Persada, 2000), cet. Ke-1, h. 190. 

 
119 Penyelarasan atau penyesuaian terhadap perubahan. 

 
120

 Proses, cara atau perbuatan untuk menghidupkan kegiatan atau program. 

 
121 Agama dari langit yang dibangun berdasarkan wahyu Tuhan  melalui perantara 

malaikat kepada para Nabi dan Rasul yang kemudian disampaikan kepada umat manusia untuk 

dijadikan sebagai pegangan hidup. 

 
122 Djazuli dan Nurol Aen, op. cit, h. 191. 

 
123 Nasrun Haroen, op. cit, h. 139. 



 

 

58 

1) „Urf lafzhi/qauli 

„Urf lafzhi adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan 

lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga 

makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran 

masyarakat.
124

 Sedangkan „urf qauli adalah „urf yang berupa 

perkataan, seperti perkataan walad, menurut bahasa berarti anak, 

termasuk didalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi 

dalam percakapan sehari-hari biasanya diartikan dengan anak laki-laki 

saja. Lahmun menurut bahasa berarti daging, termasuk didalamnya 

segala macam daging, seperti daging binatang darat dan ikan. Namun 

didalam percakapan sehari-hari hanya berarti daging binatang darat 

saja, tidak termasuk didalamnya daging binatang air (ikan).
125

 

2) „Urf Amali 

„Urf amali adalah „urf yang berupa perbuatan
126

 biasa atau mu‟amalah 

keperdataan. Adapun maksud perbuatan biasa adalah perbuatan 

masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait 

dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari 

tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan 

makaa khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan 

                                                             
124 Ibid. 
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 Ahmad Sanusi dan Sohari, op. cit, h. 82-83. 

 
126 Ibid. 
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masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara khusus.
127

 

Contah lainnya seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan 

shigat akad jual beli. Padahal menurut syara‟, shigat jual beli 

merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi 

kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa shigat jual beli 

dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara‟ 

membolehkannya.
128

 

b. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara‟, „urf terbagi dua, yaitu „urf 

shahih (kebiasaan yang dianggap sah) dan „urf fasid (keabsahan yang 

dianggap rusak).
129

 

1) „Urf Sahih 

„Urf sahih adalah „kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat 

yang tidak bertentangan dengan nash (al-Qu‟an dan Sunnah), tidak 

menghilangkan kemashlahatan mereka, dan tidak pula memabawa 

mudharat kepada mereka. Misalnya dalam pertunangan pihak laki-laki 

memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap 

maskawin.
130

 Contoh lainnya seperti mengadakan pertunangan 

                                                             
127 Nasrun Haroen, op. cit, h. 140. 

 
128 Ahmad Sanusi dan Sohari, op. cit, h. 83. 

 
129 Nasrun Haroen, op. cit, h. 141. 
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sebelum melangsungkan akad ikah, dipandang baik, telah menjadi 

kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara‟.
131

 

2) „Urf fasid 

„Urf fasid adalah „kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil 

syara‟
132

. Seperti mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu 

tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena 

berlawanan dengan ajaran tauhid yang telah diajarkan oleh Islam.
133

 

c. Dari segi cakupannya, „urf terbagi dua, yaitu „urf „aam (kebiasaan bersifat 

umum) dan „urf khash (kebiasaan yang bersifat khusus). 

1) „Urf „Aam 

„Urf aam adalah „kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, 

hampir diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang megara, bangsa dan 

agama. Umpamanya, menganggukkan kepala tanda menyetujui dan 

menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan. Kalau ada 

orang yang berbuat kebalikan dari itu,maka dianggap aneh atau 

ganjil.
134

 Contoh lainnya eperti memberikan hadiah (tip) kepada orang 

yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima 

kasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya.
135

 

 

                                                             
131 Ahmad Sanusi dan Sohari, loc. cit. 

 
132 Nasrun Haroen, loc. cit. 

 
133 Ahmad Sanusi dan Sohari, loc. cit. 

 
134 Amir Syarifuddin, op. cit, h. 415. 
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2) „Urf Khash 

„Urf khash adalah kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di 

tempat tertentu atau pada waktu tertentu; tidak berlaku disemua tempat 

dan disembarang waktu. Umpamanya, adat menarik garis keturunan 

melalui ibu (matrilinear) di minang kabau dan melalui garis bapak 

(patrilineal) di kalangan suku bapak, bagi masyarakat tertentu, 

penggunaan kata “budak” untuk anak-anak dianggap menghina, karena 

kata itu hanya digunakan untuk hamba sahaya; tetapi bagi masyarakat 

lainnya kata “budak” biasa digunakan untuk anak-anak.
136

 Contoh 

lannya seperti mengadakan halal bin halal di Indonesia yang beragama 

Islam setelah selesai menunaikan ibadah puasa bulan ramadhan, 

sedangkan di negara-negara Islam lain tidak ada kebiasaan yang 

demikian.
137

 

 

5. Perbenturan ‘Urf 

Bentuk-bentuk perbenturan dalam „urf diuraikan oleh al-Suyuthi 

(dalam bahasan tentang kaidah al-„adah muhakkamah) yang dikutip oleh 

Amir Syaifuddin dalam bukunya Ushul fiqh, bentuk tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Perbenturan antara „urf dengan syara‟. 

Adapun maksud dari perbentura (pertentanagn) antara „urf 

dengan syara‟ disini adalah perbedaan dalam penggunaan suatu 

                                                             
136 Amir Syarifuddin, op. cit, h. 415-416. 
137 Ahmad Sanusi dan Sohari, loc. cit. 
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ucapan ditinjau dari segi „urf dan dari segi syara‟. Hal ini pun 

dipisahkan pada pembenturan yang berkaitan dengan hukum dan 

yang tidak berkaitan dengan hukum. 

1) Bila perbenturan antar „urf dan syara; yang tidak berkaitan 

dengan materi hukum, maka didahulukan „urf. Sebagai contoh, 

jika seseorang bersumpah tidak akan memakan daging, tetapi 

ternyata ia memakan ikan, maka ditetapkanlah ia tidak 

melanggar sumpah. Menurut „urf, ikan itu tidak termasuk 

daging, sedangkan dalam arti syara‟ ikan termasuk daging. 

Dalam hal ini pengertian „urf yang dipakai dan ditinggalkan 

pengertian menurut syara‟. 

2) Bila perbenturan „urf dengan syara‟ dalam hal yang 

berhubungan dengan materi hukum, maka didahulukan syara‟ 

atas „urf. Sebagai contoh, bila seseorang berwasiat untuk 

kerabatnya, apakah termasuk dalam pengertian kerabat itu ahli 

waris atau tidak. Berdasarkan pandangan syara‟ ahli waris itu 

tidak termasuk kepada ahli yang boleh menerima wasiat karena 

ia tidak lagi termasuk dalam pengertian kerabat yang dimaksud 

disini.dalam pengertian „urf kerabat itu adalah orang yang 

berhubungan darah, baik ia ahli waris atau tidak. Ditetapkan 

bahwa pengertian kerabat yang diucapkan dalam wasiat itu 

tidak termasuk ahli waris. Dengan demikian, disini pengertian 

secara syara‟ yang dipakai. 
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b. Perbenturan antara „urf („urf qauli) dengan penggunaan kata dalam 

pengertian bahasa. 

Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat, diantaranya: 

1) Menurut Qadhi Husein, hakikat penggunaan bahasa adalah 

beramal dengan bahasa. Bila berbenturan pengamalan bahasa 

itu dengan „urf, maka didahulukan pengertian bahasa. 

2) Menurut al-Baghawi, pengertian „urf-lah yang didahulukan, 

karena „urf itu diperhitungkan dalam segala tindakan,apalagi 

dalam sumpah. 

3) Menurut al-Rafi‟i berpendapat mengenai talak, bila terjadi 

perbenturan antara „urf dengan pengertian bahasa, maka 

sebagian sahabat cenderung mengeuatkan pengertian bahasa, 

namun sebagian yang lain menguatkan pengertian „urf. 

c. Perbenturan antara „urf dengan umum nash yang pembenturannya 

tidak menyeluruh, terbagi kepada dua pendapat, yaitu: 

1) menurut ulama Hanfiyah, „urf digunakan untuk men-takhsis 

umum nash. Umpamanya dalam ayat al-Qur‟an dijelaskan 

bahwa masa menyususkan anak yang sempurna adalah selama 

dua tahun penuh. Namun, menurut adat bangsawan barat, 

anak-anak disusukan oleh orang lain dengan mengupahnya. 

Adat atau „urf ini digunakan untuk men-takhsis umu ayat 

tersebut. Jadi, bangsawan yang biasa mengupahkan untuk 
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penyusuan anaknya, tidak perlu menyususkan anaknya itu 

selama dua tahun penuh. 

2) Meurut ulama Syafi‟iyah, yang dikuatkan untuk men-takhsis 

nash yang umum itu hanyalah „urf qauli bukan „urf fi‟li. 

Umpamanya perbenturan antara „urrf dan nash yang umum 

dalam akad jual beli salam (pesanan). 

d. Perbenturan „urf dengan qiyas. Hampir semua ulama berpendapat 

untuk mendahulukan „urf atas qiyas, karena dalil untuk meggunakan 

„urf itu adaah kebutuhan dan hajat orang banyak, karena ia harus 

didahulukan atas qiyas. Sebagai contohnya adalah jual beli lebah dan 

ulat sutra. Imam Abu Hanifah pada awalnya mengharamkannya 

dengan mengqiyaskan kepada keharaman menjual kodok dengan 

alasan sama-sama hama tanah. Namun kemudian terlihat kedua 

serangga itu sama-sama ada manfaatnya dan telah terbiasa orang 

untuk memeliharanya (sehingga telah menjadi „urf).
138

 

 

6. Kaidah-kaidah ‘Urf 

Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan „urf, antara lain 

berbunyi: 
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خ ْ ًُ اَْنَعبَدحُُْيَحكَّ
139ْ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan landasan hukum” 

ْٗ ْانثَّبثُِتْثِبْنُعْزِفْثَّبثِتْ  َْشْزِع  ثَِدْنِْيم 

“Yang berlaku berdasarkan „urf, (seperti) berlaku berdasarkan dalil 

syara‟”140 

 ثِبنَُّضِْْبثُِتْثِبْنُعْزِفَْكثَّبثِتِْانثَّْ

“Yang berlaku berdasarkan „urf, (seperti) berlaku berdasarkan 

nash”141 

ِؽَْشْزؽًب ْٔ ز شُّ ًَ ُفُْعْزفًبَْكبن ْٔ ْعُز ًَ ْاَْن

“yang baik itu menjadi „urf, sebagaimana yang disayariat itu menjadi 

syarat”
142

 

َُْكُزْتََغيُّ ْاْْلَُْزْاَلَيُ َٔ ْْيِكَُخَِْْلَْحَكبِوْثِتََغيُِّزْاْْلَْسِيَُِخْ

“Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan 

tempat”
143

 

ْاْْلَْْانُعزْْ ِّ ُمَْعهَْي ًِ زِْْظُْبفَْنُْْفْانَِّذْٖتَْح تَأَخِّ ًَ ْاْن ٌَ ْٔ بثُِقُْد ْانظَّ ٌُ قَبِر ًَ ْاْن َٕ بُْْ ًَ ْاََِّ
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Hasan Basri, Model Penelitian Fiqh, (Jakarta: Prenada Media), h. 105. Lihat juga 
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Jumantoro dan Samsul Munir Amin, op. cit., h. 335. 
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66 

“‟Urf yang diberlakukan padanya suatu lafadz (ketentuan hukum) 

hanyalah ynag datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang 

datang kemudian”
144

 

ْاِنَْٗاْنُعْزفِْ ِّ َلَْفِيْنهَُّغِخْيَْزِجُعْفِْي َٔ ِّْ َلََْػبْثِؾْنَُّْفِْي َٔ ْزِعُْيطَهَّقًبْ ِّْانشَّ َرَدْثِ َٔ َْيبْ ُْكمُّ

“Semua ketentuan syara‟ yang bersifat mutlak dan tidak ada 

pembatas di dalamnya bahkan juga tidak ada pembatas dari segi 

kebahasaan maka pemberlakuaanya dirujukkan kepada „urf”
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