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ABSTRAK 
 

 

Yogi Pratama (2019): Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Penetapan Biaya 

Perkawinan Oleh Ninik Mamak di Jorong VI Koto 

Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten 

Pasaman Barat 
 

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya penetapan biaya 
perkawinan yang dilakukan oleh Ninik Mamak terhadap pasangan-pasangan yang 
akan menikah di Jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali, sedangkan biaya 
perkawinan sudah ditetapkan oleh negara di dalam Peraturan Pemerintah No. 48 
Tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak Pasal 6, yakni 
jika pernikahan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama maka tidak ada biaya 
administrasi yang dikenakan akan tetapi jika di luar Kantor Urusan Agama maka 
akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).  

Adapun rumusan masalahnya adalah apa fungsi ninik mamak dalam 
perkawinana yang ada di Jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali, apa dasar ninik 
mamak dalam  menetapkan biaya perkawinan yang ada di Jorong VI Koto Selatan 
Nagari Kinali dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat penetapan biaya 
perkawinan oleh ninik mamak di Jorong VI Koto Selatan.  

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (field 
research) yang berlokasi di Jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan 
Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Populasi dalam penelitian ini yaitu 67 orang, 
yang terdiri dari 5 orang tokoh adat, 59 orang masyarakat yang menikah di Jorong 
VI Koto Selatan Nagari Kinali tahun 2018, 1 Wali Nagari, 1 Wali Jorong, dan 1 
Kepala KUA. Semua tokoh adat dan pemuka masyarakat dijadikan sampel dengan 
menggunakan Teknik Total Sampling. Masyarakat yang melakukan pernikahan 
diambil sebanyak 5 pasang dan yang akan menikah 5 pasang untuk menjadi 
sampel dengan Teknik Random Sampling, jumlah ini dianggap sudah bisa 
mewakili populasi yang menikah pada tahun 2018, karena objek penelitiannya 
sama. Metode pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara dan study 
pustaka. 

Setelah dilakukan penelitian diketahui bahwa fungsi atau keterlibatan 

ninik mamak dalam perkawinan yaitu mengantarkan tanda, memberikan izin, 

rapek kibalek, baduduak urang, alek, manyudahi alek dan prosesi-prosesi adat 

lainnya. Dasar penetapan biaya perkawinan yang dilakukan oleh ninik mamak 

tersebut karena ada manfaat atau kebaikan yang terkandung di dalam penetapan 

biaya perkawinan tersebut, hal itulah yang menjadi landasan penetapan biaya 

perkawinan yang dilakukan oleh ninik mamak. Adat penetapan biaya perkawinan 

yang dilakukan oleh Ninik Mamak adalah sesuatu yang boleh dilakukan karena di 

dalam nash tidak ada pelarangan atau pembenaran terhadap penetapan biaya 

perkawinan tersebut. Adanya maslahah yang timbul dari penetapan biaya 

perkawinan yang dilakukan oleh ninik mamak yaitu adanya nilai kekeluargaan, 

nilai penghargaan, penghormatan, saling tolong menolong antara ninik mamak 

dengan masyarakat yang melaksanakan prosesi perkawinan tersebut, oleh sebab 

itu adat penetapan biaya perkawinan yang dilakukan oleh Ninik Mamak 

dikategorikan sebagai ‘Urf yang shahih. 

 

Kata Kunci: Ninik Mamak, Adat, Biaya Perkawinan 
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Alhamdulillah segala puja dan pujibagi Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang 

telah memberikan limpahan rahmat dan karunia serta hidayah dan inayah-Nya 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan salah satu Sunnatullah yang berlaku pada 

semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun pada tumbuhan. 

Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan bagi 

manusia untuk beranak pinak, berkembangbiak dan melestarikan hidupnya 

setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam 

mewujudkan tujuan perkawinan.
1
 Oleh sebab itu Allah telah menciptakan 

pasangan-pasangan bagi semua makhluk Tuhan, hal ini sesuai dengan firman 

Allah SWT. Surat an-Nur ayat 32 yang berbunyi:  

                       

                   

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan 

orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu 

yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika 

mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-

Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha 

mengetahui”
2
 

 

Perkawinan dalam istilah agama merupakan mitsaqan ghalizha yaitu 

suatu perjanjian yang sangat kokoh dan luhur yang ditandai dengan 

                                                             
1
 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2010), cet. ke-1, h. 11 

2
 Kementrian  Agama Republik Indonesia, al-Qu’an Tajwid dan Terjemahannya Di 

Lengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Shahih, (Bandung:  Sygma Examedia Arkanlema, 

2010), cet. ke-2, h. 354 



2 

 

 
 

pelaksanaan ijab qabul. Perkawinan mempunyai tujuan membentuk keluarga 

yang bahagia dan kekal, untuk suami istri perlu saling membantu dan 

melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya 

membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan material sehingga terbentuk 

suatu keluarga yang sakinah, mawaddah warrahmah.
3
 Hal ini sebagaimana 

firman Allah SWT. dalam surat ar-Rum ayat 21: 

                       

                

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu 

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”
4
 

 

Selanjutnya dalam Hadits Nabi dari Abdullah bin mas’ud muttafaq alaih 

memerintahkan seseorang yang telah mampu untuk menikah maka menikahlah 

agar terhindar dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, adapun haditsnya 

yaitu: 

 -لَِّه ال َرُسولُ قَاَل لََنا »قَاَل:  -َرِضَي اللَُّه تَ َعاَلى َعْنُه  -َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َمْسُعوٍد 
اْسَتطَاَع ِمْنُكْم الَْباءَة فَ ْليَتَ َزوَّْج. فَِإنَُّه  َمن  : يَا َمْعَشَر الشََّباِب -َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

ُمت ََّفق  « َأَغضُّ لِْلَبَصِر، َوَأْحَصُن لِْلَفْرِج، َوَمْن َلْم َيْسَتِطْع فَ َعلَْيِه بِالصَّْوِم، فَِإنَُّه لَُه ِوَجاء  
5لَْيهِ عَ 

 

                                                             
3
 Mardani, Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia Edisi 

Pertama, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013), cet. ke-1, h. 89 

4
 Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Qu’an Tajwid dan Terjemahannya Di 

Lengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Shahih, op.cit,  h. 406 

5
 Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan’ani, Subulus Salam Syarah Bhulughul 

Maram, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), cet. ke-3, h. 602-603 
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Artinya: “Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah 

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Wahai generasi muda, 

siapa di antara kamu telah mampu untuk menikah hendaknya ia 

nikah, karena nikah itu dapat menundukkan pandangan dan 

memelihara kemaluan. Dan jika dia belum mampu hendaknya ia 

berpuasa, sebab puasa itu dapat menjadi kendali (obat)." (Muttafaq 

Alaih). 

Kemudian selanjutnya dalam ajaran agama Islam laki-laki diwajibkan 

untuk memberikan mahar kepada calon mempelai perempuan
6
, sebagaimana 

yang diterangkan dalam Surat al-Baqarah ayat : 236 

                       

                         

        

Artinya : “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu 

menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan 
mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah 

kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang 

yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin 

menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang 

patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang 

yang berbuat kebajikan.
7
 

 

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya dalam agama 

Islam seseorang yang ingin menikah harus memenuhi suatu syarat perkawinan 

yaitu adanya mahar. 

Di Indonesia dalam pelaksanaan perkawinan ditetapkan biaya oleh 

pemerintah kepada masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah No.48 tahun 

2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 6 ayat 

                                                             
6
 Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), cet. ke-3, h. 67 

7
 Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Qu’an Tajwid dan Terjemahannya Di 

Lengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Shahih, op.cit, h. 38 
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1-4 dijelaskan bahwa: 

(1) Setiap warga negara yang melakukan nikah atau rujuk di Kantor 

Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama 

Kecamatan  tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk 

(2) Dalam hal nikah atau rujuk yang dilaksanakan di luar Kantor Urusan 

Agama Kecamatan dikenakan biaya tranportasi dan profesi sebagai 

penerimaan dari Kantor KUA Kecamatan. 

(3) Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan atau 

korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor 

Urusan Agama kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

dikenakan tarif Rp.0,00 (nol rupiah) 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk dapat 

dikenakan  Rp.0,00 (nol rupiah) kepada warga negara yang tidak 

mampu secara ekonomi dan atau korban bencana yang melaksanakan 

nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Mentri 

Agama setelah berkoordinasi dengan Mentri Keuangan. 

Peraturan Pemerintah ini juga mengatur pada Pasal 1 ketentuan II 

disebutkan bahwa jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kantor 

Urusan Agama Kecamatan per peristiwa nikah atau rujuk dikenai tarif Rp. 

600.000,-. Pelaksanaaan perkawinan tidak terlepas dari adat  istiadat suatu 

kelompok  masyarakat. Sistem perkawinan menurut adat merupakan hasil 

kebudayaan adat minangkabau itu sendiri. Dalam hal ini tatacaranya 
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disesuaikan dengan pola berfikir, pandangan hidup dan karakter masyarakat 

setempat. Salah satu contoh adalah masyarakat Jorong VI Koto Selatan.  

Masyarakat Jorong VI Koto Selatan merupakan masyarakat yang kuat 

berpegang pada adat yang berlaku. Di sini peran ninik mamak begitu dominan 

di dalam sendi-sendi kehidupan baik secara ba anak,
8
 ba kamanakan,

9
 maupun 

secara hidup bernagari.
10

 Mamak menjadi tempat bertanya oleh anak dan 

kemanakan, sehingga dalam keseharian dapat tercipta keharmonisan. Ninik 

Mamak adakalanya juga menetapkan aturan-aturan yang berlaku pada 

masyarakat Jorong VI Koto Selatan salah satunya adalah tentang biaya 

perkawinan. 

Berdasarkan ketetapan ninik mamak ada dua macam biaya perkawinan 

yaitu apabila nikahnya dilaksanakan di luar KUA atau di luar jam kerja maka 

biaya nikahnya Rp.2.000.000, Rp.600.000, langsung disetor pihak yang akan 

menikah ke bank untuk Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

dan sisanya Rp.1.400.000 untuk ninik mamak dan pemuka-pemuka adat 

lainnya serta uang saksi bagi saksi dalam perkawinan.
11

 

Jika perkawinannya dilaksanakan di KUA maka biaya nikahnya  

Rp.1.200.000, uang itu tidak ada disetor ke bank karena menikah di KUA 

gratis dan biaya nikah yang Rp. 1.200.000 itu semuanya untuk ninik mamak 

                                                             
8
 Ba anak maksudnya memiliki anak 

9
 Ba kamanakan maksudnya memiliki keponakan 

10
 Ba nagari maksudnya bernagari 

11 Mukhtar Datuak Rang Kayo Basa ( Ninik Mamak ), wawancara, Jorong VI Koto 

Selatan, Tanggal  12 Maret 2018 
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dan pemuka adat nagari dan sudah termasuk uang saksi.
12

 Hal ini merupakan 

ketentuan yang tidak tertulis dan sudah berlaku dalam waktu yang cukup lama 

di dalam masyarakat. Penetapan biaya nikah tersebut tidak hanya berlaku bagi 

pasangan yang berdomisili di Jorong VI Koto Selatan akan tetapi hal ini juga 

berlaku bagi pasangan yang salah satunya berasal dari luar Jorong VI Koto 

Selatan. 

Penetapan biaya nikah oleh ninik mamak tersebut berbeda karena tidak 

ada aturannya tercantum dalam Undang-Undang sehingga hal ini akan 

memberatkan kepada masyarakat. Serta dalam pelaksanaan penetapan biaya 

nikah oleh ninik mamak tersebut jika tidak dilaksanakan maka akan ada sanksi 

adat berupa tidak diikutsertakan dalam acara dan rapat adat, adanya cemoohan 

dan omongan masyarakat yang dapat meresahkan bagi keluarga yang tidak 

melaksanakan penetepan biaya nikah oleh ninik mamak tersebut dan dianggap 

tidak menghormati ninik mamak yang terdapat di Jorong VI Koto Selatan. 

Dalam falsafah minang adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabulllah 

artinya adat yang berlaku ditengah tengah masyarakat tersebut tidak boleh 

bertentangan dengan syarak atau agama, akan tetapi adat penetapan biaya 

perkawinan oleh ninik mamak tersebut hanya menyalahi undang undang akan 

tetapi dalam agama belum ada aturan yang menyebutkan tentang penetapan 

biaya nikah oleh ninik mamak.
13

 

Berdasarkan masalah di atas, maka penulis merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian yang tentunya diharapkan dapat menjawab apa dasar 

                                                             
12

 Ibid 

13
 Ibid 
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ninik mamak menetapkan biaya perkawinan. Penulis akan meneliti 

permasalahan tersebut dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Adat Penetapan Biaya Perkawinan Oleh Ninik Mamak di Jorong 

VI Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman 

Barat”.  

B. Batasan Masalah 

Agar pembahasan tidak melenceng dari topik permasalahan, maka 

penulis membatasi dengan ruang lingkup hanya pada tinjauan hukum Islam 

terhadap adat penetapan biaya perkawinan oleh ninik mamak di Jorong VI 

Koto Selatan. 

C. Rumusan Masalah 

Untuk jelasnya permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, 

maka perlu dirumuskan masalahnya yaitu:  

1. Apa fungsi ninik mamak dalam perkawinan yang ada di Jorong VI Koto 

Selatan Nagari Kinali ? 

2. Apa dasar ninik mamak dalam  menetapkan biaya perkawinan yang ada di 

Jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali? 

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat penetapan biaya 

perkawinan oleh ninik mamak di Jorong VI Koto Selatan? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui fungsi ninik mamak dalam perkawinana yang ada di 

Jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali. 
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2. Untuk mengetahui dasar ninik mamak dalam  menetapkan  biaya 

perkawinan di  Jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali 

Kabupaten Pasaman Barat. 

3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penetapan biaya 

perkawinan oleh ninik mamak di Jorong VI Koto Selatan. 

E. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat untuk: 

1. Untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk mencapai gelar sarjana 

program strata satu (S1) pada Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim 

Riau Pekanbaru Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum 

Keluarga. 

2. Sebuah sumbangan untuk memperkaya  keilmuan masyarakat  khususnya 

di Jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten 

Pasaman Barat. 

3. Dapat menambah kepekaan sosial, kecakapan serta keterampilan bagi 

peneliti. 

F. Metode Penelitian
14

 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan 

metode penelitian kualitatif. Metode ini sering disebut metode penelitian 

naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah. Metode 

                                                             
14

 Metode Penelitian adalah Metode yang digunakan untuk dapat Mengolah Data Sesuai 

dengan Tujuan Penelitian, Lihgat Sugiono, Cara Mudah Menyusun : Skripsi, Tesis dan Disertai, 

(Bandung: Alfabeta, 2013), cet. ke-1, h. 18 
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penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

meneliti kondisi objek yang alamiah.
15

 Penelitian ini dilakukan di Jorong 

VI Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten pasaman 

Barat. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek penelitian ini adalah tokoh masyarakat Jorong VI Koto Selatan 

Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat 

b. Objek penelitian ini adalah penetapan biaya perkawinan oleh ninik 

mamak Jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali 

Kabupaten Pasaman Barat. 

3. Populasi dan Sampel 

Populasi
16

 dalam penelitian ini adalah berjumlah 67 orang, yang 

terdiri dari 5 orang tokoh adat, 59 pasang masyarakat yang menikah di 

Jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali tahun 2018, 1 Wali Nagari, 1 Wali 

Jorong, dan 1 Kepala KUA. Semua tokoh adat dan pemuka masyarakat 

dijadikan sampel
17

 dengan menggunakan Teknik Total Sampling. 

Masyarakat yang melakukan perkawinan diambil sebanyak 10 pasang 

untuk menjadi sampel dengan Teknik Random Sampling, jumlah ini 

dianggap sudah bisa mewakili populasi yang menikah pada tahun 2018, 

                                                             
15

 Arifudin, Dkk, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), cet. 

ke-2, h. 57 

16
 Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Lihat 

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta:  Grafindo Persada, 2005), cet. Ke-7, 

h. 118. 

17
 Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti. 
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karena objek penelitiannya sama.  

4. Sumber Data 

Sumber data untuk penelitian ini adalah 

a. Sumber Data Primer, yaitu ninik mamak Jorong VI Koto Selatan yang 

dijadikan subjek penelitian yang menetapkan biaya perkawinan 

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang mengacu pada informasi dari 

masyarakat dan dikumpulkan dari sumber yang telah ada.
18

 Sumber data 

sekunder terdiri dari masyarakat yang menikah, buku-buku yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta informen-informen yang 

berkaitan dengan penelitian seperti imam katik, bundo kandunag, dan 

masyarakat yang terdapat di Jorong VI Koto Selatan. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Sebagaimana mestinya sebuah karya ilmiah memerlukan data yang 

akurat dan tepat sehingga keberadaannya dapat diterima secara ilmiah. 

Instrument atau teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah 

Observasi, Wawancara dan study kepustakaan. Observasi yaitu melihat 

secara langsung maupun tidak langsung lokasi penelitian. Wawancara 

adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada 

seseorang yang menjadi informan atau responden dalam penelitian ini yaitu 

tokoh adat
19

.  

 

                                                             
18

 Umi Narimawati, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Yogyakarta: 

rakesarasin, 2008), cet. ke-5, h. 98 

19
 Arifudin, dkk, op.cit, h. 131 
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6. Teknik Analisis Data 

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul kemudian dianalisa 

dengan mengunakan metode sebagai berikut: 

a. Metode deduktif yaitu suatu pernyataan yang bersifat umum yang 

kebenarannya telah diketahui dan diakhiri pada suatu kesimpulan yang 

bersifat lebih khusus. 

b. Metode induktif yaitu suatu pernyataan yang khusus dapat disimpulkan 

kepada suatu pernyataan yang lebih umum. 

G. Sistematika Penulisan 

Agar karya ilmiah ini lebih terarah dan mudah dipahami, maka penulis 

membuat sistematika sebagai berikut:  

Bab pertama pendahuluan, dalam bab ini akan dibahas mengenai latar 

belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab kedua yaitu tinjauan umum tentang Jorong VI Koto Selatan yang 

terdiri dari keadaan geografis Jorong VI Koto Selatan, jumlah masyarakat 

Jorong VI Koto Selatan, Jumlah masyarakat berdasarkan pendidikan, jumlah 

masyarakat berdasarkan pekerjaan, jumlah masyarakat berdasarkan jenis 

kelamin, jumlah masyarakat berdasarkan agama. 

Bab ketiga yaitu tinjauan umum tentang perkawinan dalam Islam dan 

undang undang yang terdiri dari pengertian perkawinan, dasar hukum 

perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, biaya biaya yang berkaitan dengan 

perkawinan baik secara Islam maupun yang diatur undang undang hal hal 
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yang membatalkan perkawinan dan tinjauan umum tentang urf yang terdiri 

dari pengertian urf macam macam urf dan dasar hukum urf. 

Bab keempat yaitu tinjauan hukum Islam terhadap penetapan biaya 

perkawinan oleh ninik mamak yang terdiri dari fungsi ninik mamak dalam 

perkawinan yang ada di Jorong VI Koto Selatan, dasar ninik mamak dalam 

menetapkan biaya perkawinan di Jorong VI Koto Selatan dan tinjauan hukum 

Islam terhadap penetapan biaya perkawinan oleh ninik mamak  di Jorong VI 

Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat. 

Bab kelima yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Letak Geografis Jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali 

Kabupaten Pasaman Barat 

Jorong VI Koto Selatan merupakan salah satu Jorong di Nagari Kinali 

Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Jorong VI Koto Selatan 

merupakan salah satu dari 17 (Tujuh Belas) Jorong yang berada di Nagari 

Kinali. Batas wilayah Jorong VI Koto Selatan  adalah sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara berbatas dengan Jorong VI Koto Utara 

2. Sebelah Selatan berbatas dengan Jorong Padang Canduah 

3. Sebalah Barat berbatas dengan Jorong Langgam 

4. Sebelah Timur berbatas dengan Jorong Bancah Kariang 

Jorong VI Koto Selatan memiliki luas wilayah ± 1.042 Ha. Jorong ini 

terletak di daerah yang sangat strategis dan mudah dijangkau melalui 

perhubungan darat. Waktu tempuh dari Ibukota Kabupaten (Pasaman Barat) ± 

1/2 jam perjalanan dengan jarak  ± 25 Km. Jorong ini  terbagi menjadi 3 (tiga) 

dusun atau kampung, yaitu:
20

 

1. Kampung Air Rahu 

2. Kampung Kubu Aru  

3. Kampung Sungai Balai 

 

 

                                                             
20

 Iwan, Jorong VI Koto Selatan, wawancara, Tanggal 22 Oktober 2018 
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B. Keadaan Penduduk  

Nagari Kinali memiliki wilayah cukup luas dan memiliki penduduk 

yang banyak. Pada Desember 2017 jumlah penduduk 65.732 jiwa, laki-laki 

29.719 jiwa, perempuan 36.013 jiwa. Sementara itu untuk daerah Jorong VI 

Koto Selatan pada Desember  tahun 2017 berjumlah 2888 dengan jumlah 

laki-laki 1284 dan perempuan 1604.
21

 

TABEL 1. II 

JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN 

No  Jenis Kelamin Jumlah % 

1 Laki-laki 1284 44,45 % 

2  Perempuan 1604 55,55 % 

 Jumlah 2888 100 % 

 (Sumber data: Profil Nagari Kinali Tahun 2017) 

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk 

yang perempuan lebih banyak daripada penduduk laki-laki yakni laki-laki 

berjumlah 1284 jiwa atau dipresentasekan sebesar 44,45 %, sedangkan 

perempuan berjumlah 1604 jiwa atau 55,55 % dari total keseluruhan 

masyarakat Jorong VI Koto Selatan. 

C. Mata Pencaharian Penduduk  

Untuk penghidupan masyarakat Jorong VI Koto Selatan Nagari 

Kinali sebagian besar bergantung pada lahan pertanian dan perkebunan. 

Masyarakat di sini sebagian bekerja sebagai petani dan pekebun. 

Masyarakat yang bekerja sebagai pekebun menanami kebun mereka dengan 

sawit, jagung, padi, dan  ada juga yang menanam cabe yang nantinya 

                                                             
21

 Profil Nagari Kinali Tahun 2017, Kantor wali Nagari Kinali tahun 2017 
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apabila sudah panen  dijual kepada “toke“. Mata pencaharian penduduk di 

Jorong VI Koto Selatan digambarkan pada tabel berikut: 

TABEL 2. II 

PERSENTASE MATA PENCAHARIAN PENDUDUK  

JORONG VI KOTO SELATAN 

No Jenis Jumlah % 

1 Petani  1733 60 % 

2  Pedagang  289 10 % 

3 Tukang  144 5 % 

4  Buruh  144 5 % 

5 Peternak  115 4 % 

6  Pegawai Negeri Sipil  115 4 % 

7 Wiraswasta 202 7 % 

8  TNI  59 2 % 

9 Lain- lain 87 3 % 

  Jumlah  2888 100 % 

 (Sumber data: Profil Nagari Kinali Tahun 2017) 

 

Tabel di atas menunjukkan adanya variasi mata pencaharian 

masyarakat di Jorong VI Koto Selatan, walaupun sebagian besar mata 

pencaharian penduduk adalah petani. 

D. Pendidikan  

Pendidikan merupakan salah satu elemen penting dalam upaya 

peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan. Semakin 

banyak warga atau masyarakat yang sadar akan pentingnya pendidikan, maka 

akan semakin tinggi kualitas sumber daya manusia. Untuk menunjang 

kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan sekaligus untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia maka pemerintah Nagari Kinali 

membangun sarana dan prasarana pendidikan. 

Sampai saat ini sarana pendidikan yang ada di Jorong VI Koto Selatan 

secara kuantitas telah mencukupi kebutuhan pendidikan anak usia sekolah 
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mulai dari TK sampai dengan sekolah menengah. Untuk lebih jelasnya sarana 

dan prasarana pendidikan yang ada di Jorong VI Koto Selatan sebagaimana 

tabel di bawah ini:  

TABEL 3. II 

SARANA PENDIDIKAN JORONG VI KOTO SELATAN 

No Jenis Sarana Pendidikan Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

Taman Kanak-Kanak (TK) 

Sekolah Dasar ( SD) 

MTs 

SLTP 

SMU 

MAN 

- 

1 buah 

3 buah 

- 

3 buah 

- 

- 
  Sumber Data : Profil Nagari Kinali  tahun 2017 

TABEL 4. II 

DATA TINGKAT PENDIDIKAN 

No  Tingkat Pendidikan Jumlah % 

1 Tidak sekolah  145 5 % 

2  SD 520 18 % 

3  Tamat SMA/Sederajat 1819 63 % 

4 Sarjana  404 14 % 

  Jumlah  2888 100 % 

(Sumber data: Profil Nagari Kinali Tahun 2017) 

 

Melihat jumlah sarana dan prasarana pendidikan formal di atas, 

sebagaimana yang tercantum dalam tabel, menunjukkan bahwa sarana 

pendidikan yang ada belum  mencukupi dalam menunjang pendidikan di 

Jorong VI Koto Selatan, apalagi di sekolah-sekolah jam pelajaran agama juga 

sedikit. Oleh karena itu, untuk memenuhi dan menunjang pendidikan tersebut 

supaya lebih sempurna, harus ditambah dengan pendidikan non formal, artinya 

pendidikan di luar sekolah yang mengkaji tentang keagamaan gunanya untuk 

menambah ilmu pengetahuan anak terutama mengenai agama. 
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E. Agama  

Secara keseluruhan penduduk di Jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali 

memeluk agama Islam. Masyarakat Jorong VI Koto Selatan terkait dengan 

budaya dan pepatah serta petitih Minangkabau yang melekat erat, seperti 

ungkapan “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” yang 

menerangkan bahwa adat yang ada dalam masyarakat Minangkabau bertolak 

pada AL-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam. Untuk menjalankan 

syariat Agama Islam, maka berbagai sarana dan prasarana disediakan seperti 

Masjid, dan Mushalla, dibangun oleh masyarakat di Jorong VI Koto Selatan 

Nagari Kinali Kecamatan Kinali. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di 

bawah.
22

 

TABEL 5. II 

SARANA IBADAH JORONG VI KOTO SELATAN 

No  Jenis Sarana Ibadah Jumlah 

1 Masjid 4 

2 Mushalla 4 

Sumber : profil nagari kinali tahun 2017 

Di samping sebagai tempat ibadah, mesjid dan mushalla mempunyai 

peranan yang penting, yaitu sebagai tempat pendidikan, seperti pendidikan Al-

Qur’an dan pelajaran agama. 

 

F. Sosial dan Adat Istiadat Masyarakat di Jorong VI Koto Selatan Nagari 

Kinali 

Jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali merupakan daerah yang masih 

menjunjung tinggi budaya Minang. Nilai budaya yang masih melekat sampai 

                                                             
22

 Profil Nagari Kinali  tahun 2017, Kantor wali Nagari Kinali tahun 2017 
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saat ini dilihat dari tokoh masyarakat yang juga sebagian besar berasal dari 

tiga unsur, yaitu Ninik Mamak, Alim Ulama, dan Cadiak Pandai. Tiga unsur 

masyarakat inilah yang menjadi tokoh masyarakat yang juga disegani oleh 

masyarakat. Selain  itu tokoh pimpinan formal, seperti Wali Nagari dan Wali 

Jorong juga menjadi tokoh penting di Nagari. 

Sebagai nagari yang masih kental dengan budaya Minang Jorong VI 

Koto Selatan menggunakan prinsip “kaba baik bahimbauan dan kaba buruk 

bahamburan”, dengan arti kata, andaikan ada suatu berita meskipun kabar 

baik atau kabar buruk, masyarakat  akan saling memberitahu sanak keluarga, 

tetangga, maupun masyarakat umum, seperti: perkawinan dan kemalangan, hal 

ini karena kuatnya adat istiadat yang di berlakukan oleh ninik mamak 

(penghulu) terhadap anak dan kemenakannya sehingga rasa persaudaraan itu 

kuat dan utuh. Selain itu, juga masih terlihat  upacara-upacara adat yang  ada 

secara turun temurun dijalankan, seperti: adat akikah, adat khatam Al-Quran, 

adat Sunat Rasul, adat Batagak Gadang/Batagak Pangulu.
23

 

 

 

                                                             
23

 Amrin, Mamak, wawancara, Tanggal 22 Oktober 2018   



 

19 

BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DALAM ISLAM  

DAN ‘URF 

 

A. Perkawinan Perspektif Fiqh 

1. Pengertian Perkawinan 

Fiqh menggunakan dua istilah untuk menyebutkan pernikahan yaitu 

nikah dan ziwaj. Yang lazim digunakan adalah kata nikah. Secara umum 

makna nikah ada dua pengertian yaitu menurut bahasa dan menurut 

istilah. Pernikahan menurut bahasa dalam hal ini ada beberapa pendapat 

para ulama di antaranya: 

a. Menurut wahbah al-Zuhaili: 

عانُكاذ نغح انضى ٔاندً
24

 
Artinya : “Nikah menurut bahasa adalah berkumpul dan bercampur” 

b. Menurut Muhammad Ismail al-Kahlani: 

انُكاذ نغح انضى ٔانتداخم
25

 

Artinya : “Nikah menurut bahasa adalah berkumpul dan bercampur” 

c. Menurut Abdurrahman al-Jaziri: 

26انُكاذ ْٕ انٕطء ٔانضى
 

Artinya : “Nikah adalah bersenggama dan bercampur” 

                                                             
24

 Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh, (Beirut: Dar al- Fikr, 1989), Juz 

VII, cet. ke-12, h.29 

25
 Muhammad bin Ismail al-Kahlani, Subulus al-Salam, (Bandung: Dahlan, [t.th]), Juz III, 

cet. ke-15, h. 109  

26
Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh „ala Mazahib al-Arba‟ah, (Beirut: Dar al-Fikr,1994) Juz 

IV, cet. ke-16, h. 1  



 

 

 
 

20 

Dari beberapa pendapat ulama di atas yang menerangkan tentang 

pengertian nikah, jelas bahwa adanya perbedaan pendapat antara satu 

ulama dengan yang lain. Akan tetapi perbedaan itu hanya pada 

pengungkapannya saja, sedangkan substansinya sama, yaitu 

menitikberatkan pada bercampur atau melakukan hubungan suami istri. 

Ada beberapa pendapat para ulama tentang pengertian nikah secara istilah 

antara lain: 

a. Menurut Abu Yahya Zakariya al-Anshary perkawinan menurut istilah 

adalah: 

فظ اَكاذ أ َحِٕانُكاذ شسعا ْٕ عقد ٌتضًٍ اتاحح ٔطئ ته  
Artinya: “Nikah menurut istilah syara‟ adalah akad yang 

mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual 

dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna 

dengannya.
27

 
 

b. Menurut Maliki yang dimaksud dengan perkawinan adalah: 

تاَّْ عقد عهى يدسد يتعح انتهرذ تاْديٍحانُكاذ   
Artinya: “Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum 

yang semata-mata untuk membolehkan watha‟ bersenang-

senang dengan menikmati apa yang ada pada diri seorang 

wanita yang boleh menikah dengannya”.
28

 

  

                                                             
27

Abdul Rahman Ghozali,  Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. ke-3, h.  8 

28
Abdurrahman al-Jaziri,  al-Fiqh „ala Mazahib al-Arba‟ah…, op.cit, h. 5 
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c. Menurut Syafii perkawinan adalah: 

ًْااانُكاذ  عقد ٌتضًٍ يهك ٔطء  تهفظ  َكاذ ٔتصٌٔح أيعُ  
Artinya: “Nikah adalah akad yang mengandung hak watha‟ dengan 

lafaz nikah atau tazwij atau lafaz yang sama maknanya 

dengan kedua lafaz itu”.
29

 

 

d. Menurut Hanafi perkawinan adalah 

 انُكاذ تاَّْ عقد ٌفٍد يهك انًتعح قصدا
Artinya: “Nikah adalah akad yang memfaedahkan kepemilikan 

mut‟ah (hak untuk bersenang-senang) secara sengaja”.
30

 

e. Menurut Wahbah Zuhaily: 

نًثاشسج ٔانتقثٍم ٔانضى اعقد ٌتضًٍ ْاتاحح االظتًتاع تا نًسْاج  تا نٕطء ٔ

                  ْاذا كاَت انًسْاج غٍس يحسو تُعة ْأ زضاع  ْأ صٓسٔغٍس ذنك 
Artinya:“Nikah adalah akad yang mengandung kebolehan untuk 

bersenang-senang dengan wanita melalui hubungan 

biologis, bergaul, bercampur, mencium, berhimpun dan 

sebagainya dengan syarat perempuan tersebut bukanlah 

mahram baik mahram karena keturunan, karena sesusuan 

ataupun karena semenda”.
31

 

 
s 

Beberapa pendapat ulama di atas menjelaskan bahwa perkawinan 

menurut istilah adalah sebuah akad yang menjadi sebab halalnya 

”menggauli” perempuan yang semula diharamkan. Akan tetapi jika dilihat 

batasan yang diberikan oleh Muhammad Abu Zahrah terdapat pemahaman 

yang lebih komprehensif bahwa pernikahan bukan hanya menghalalkan 

hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih dari itu bahwa 

pernikahan dititikberatkan pada sebuah akad yang diiringi dengan hak-hak 

dan kewajiban antara suami istri tersebut. Sehingga pernikahan tersebut tidak 
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hanya sekedar menghalalkan hubungan seksual saja.  Menurut Undang-

Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 bahwa: Perkawinan 

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai 

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
32

 

Pencantuman berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa adalah karena 

Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya 

adalah Ketuhanan yang Maha Esa. Sampai di sini tegas dinyatakan bahwa 

perkawinan itu mempunyai hubungan yang erat dengan Agama, 

kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir tapi 

juga mempunyai unsur batin. 

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan 

bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan 

untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 

ibadah.
33

Ada 3 hal pokok yang dapat disimpulkan dari hal di atas yaitu: 

Pertama, dalam KHI disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan 

yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizha yang  melahirkan hubungan 

hukum antara keduanya, sehingga adanya hak dan kewajiban. Ikatan 

tersebut tidak akan putus kecuali dengan perceraian. 
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Kedua, bahwa perkawinan itu merupakan suatu ibadah. Perkawinan 

merupakan perintah Allah dan sunnah Rasulullah, melaksanakannya 

merupakan ibadah.
34

 

Ketiga, bahwa perkawinan diharapkan dapat mewujudkan suatu 

keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk 

memperoleh keturunan yang sah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan 

yang telah diatur oleh syari‟ah.
35

 Hal ini berbeda jika dilihat dari defenisi 

Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Dalam Pasal 1 ada beberapa hal yang 

perlu dicatat.
36

 

Pertama, perkawinan tidak lagi hanya dilihat dari hubungan jasmani 

saja tetapi juga merupakan hubungan intim. Perkawinan yang selama ini 

hanya sebatas ikatan jasmani ternyata juga mengandung aspek yang lebih 

substansial dan berjangka panjang. Ikatan yang didasarkan pada hubungan 

jasmani ini berdampak lebih pendek daripada hubungan batin. 

Kedua, Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa 

tujuan perkawinan disebutkan kata bahagia. Pada akhirnya perkawinan 

dimaksudkan agar setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan dapat 

memperoleh kebahagiaan. 
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Ketiga, Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 digunakan kata-

kata kekal yang memberikan kesan bahwa perkawinan itu terjadi hanya 

sekali seumur hidup dan dengan penggunaan kata kekal tanpa disadari 

telah menutup terjadinya sebuah perceraian.
37

 

2. Dasar Hukum Perkawinan 

Perkawinan merupakan salah satu perintah Agama kepada orang 

yang sudah mempunyai kemampuan, karena dengan perkawinan manusia 

akan cendrung dan merasa tentram  dalam kehidupannya, sehingga akan 

menimbulkan rasa kasih dan sayang antara mereka sebagaimana  yang 

dinyatakan dalam surat ar-Ruum ayat 21: 

َنُكْم  َها َوَجَعَل بَ ي ْ َوِمْن َءايَاتِِو َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم َأْزَواًجا لَِتْسُكُنوا ِإلَي ْ
ُروَن   َمَودًَّة َورَْحَمًة ِإنَّ ِفي َذِلَك ََليَاٍت لَِقْوٍم يَ تَ َفكَّ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya 

kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan 

dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”(QS. ar-Ruum:21).
38

 

Kemudian surat an-Nisa‟ ayat 1 yang berbunyi : 

تَثَّ ِيُْ  َٔ َخَٓا  ْٔ َُْٓا َش َخهََق ِي َّٔ اِحَدٍج  َّٔ ٍْ ََّْفٍط  ا َزتَُّكُى انَِّرْي َخهَقَُكْى يِّ ْٕ ٰٓآٌََُّا انَُّاُض اتَّقُ ا ٌ  ًَ ُٓ

 َِ َّٔ ا  ٍْسا ٍْثااِزَخاالا َكثِ ٍُْكْى َزقِ ٌَ َعهَ َ َكا
ٌَّ ّللّا  ااْلَْزَحاَو ۗ اِ َٔ  ّٖ ٌَ تِ ْٕ َ انَِّرْي تََعۤاَءنُ

اتَّقُٕا ّللّا  َٔ  َعۤاءا ۚ 
Artinya : Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah 

menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) 

menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari 

keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan 

perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang 
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dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) 

hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga 

dan mengawasimu.(QS. an-Nisa‟ : 1) 

Selanjutnya adalah surat an-Nisa‟ ayat 3 yang berbunyi : 

ا فِى ْٕ ٌْ ِخْفتُْى ااَلَّ تُْقِعطُ اِ َع ۚ  َٔ ُزت  َٔ َث  ثُه  َٔ ى   ُ ٍَ انَُِّعۤاِء َيْث ا َيا طَاَب نَُكْى يِّ ْٕ َِْكُح ى فَا  ً اْنٍَت 

اۗ  ْٕ نُ ْٕ ٰٓى ااَلَّ تَُع  َ نَِك اَْد اَُُكْى ۗ ذ  ًَ ٌْ ْٔ َيا َيهََكْت اَ اِحَدجا اَ َٕ ا فَ ْٕ ٌْ ِخْفتُْى ااَلَّ تَْعِدنُ ِ  فَا
Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil 

terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu 

menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu 

senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak 

akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau 

hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu 

lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. 

Kemudian surat an-Nahl ayat 72 yang berbunyi : 

ٍْ اَشْ  َخَعَم نَُكْى يِّ َّٔ ا  اخا َٔ َْفُِعُكْى اَْش ٍْ اَ ُ َخَعَم نَُكْى يِّ
ّللّا  َٔ ٍَ َزَشقَُكْى يِّ َّٔ َحفََدجا  َٔ  ٍَ ٍْ اِخُكْى تَُِ َٔ

  ٌَ ْٔ ِ ُْْى ٌَْكفُُس
ِت ّللّا  ًَ تُِِْع َٔ  ٌَ ْٕ ِتۗ اَفَثِاْنثَاِطِم ٌُْؤِيُُ ِّث   انطٍَّ

Artinya :Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari 

jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari 

pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa 

mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat 

Allah? 

Selanjutnya surat an-Nur ayat 32 yang berbunyi : 

اَِيۤاى ِ  َٔ ٍْ ِعثَاِدُكْى  ٍَ ِي ٍْ هِِح انّص  َٔ ُُْكْى  ى ِي َِْكُحٕا ااْلٌََاي  اَ َٔ ٍْ ُ ِي ُى ّللّا  ِٓ ا فُقََسۤاَء ٌُْغُِ ْٕ َُ ْٕ ٌْ ٌَُّك ُكْىۗ اِ

ٍْىٌ  اِظٌع َعهِ َٔ  ُ
ّللّا  َٔ  ۗ ّٖ  فَْضهِ

Artinya :Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara 

kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-

hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka 

miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan 

karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha 

Mengetahui.(QS. an-Nur : 32) 

Kemudian surat Yasin ayat 36 yang berbunyi : 

 ٌَ ْٕ ًُ ا اَل ٌَْعهَ ًَّ ِي َٔ ِْٓى  َْفُِع ٍْ اَ ِي َٔ ثُِت ااْلَْزُض  ُْْۢ ا تُ ًَّ َا ِي اَج ُكهَّٓ َٔ ٍَ انَِّرْي َخهََق ااْلَْش  ُظْثح 
Artinya : Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-

pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari 

diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka 

ketahui. (QS. Yasin : 36) 
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Selanjutnya surat az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi : 

ٍء  ًْ ٍْ ُكمِّ َش ِي َٔ ٌَ ْٔ ُس ٍِ نََعهَُّكْى تََركَّ ٍْ َخ ْٔ  َخهَْقَُا َش
Artinya :Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar 

kamu mengingat (kebesaran Allah).(QS. az-Zariyat : 49) 

Di samping itu perkawinan juga dapat mengurangi perbuatan 

maksiat, menundukkan pandangan dan memelihara diri dari perbuatan 

zina, Oleh sebab itu Nabi menganjurkan kepada umatnya (khusus 

pemuda) yang sudah mempunyai kemampuan untuk menikah, sedangkan 

bagi yang belum mempunyai kemampuan, dianjurkan berpuasa karena 

dengan puasa dapat menghalangi nafsu sebagaimana sabda Nabi SAW: 

اللَِّو  َرُسولُ قَاَل لََنا »قَاَل:  -َرِضَي اللَُّو تَ َعاَلى َعْنُو  -َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َمْسُعوٍد 
َباِب َمْن اْسَتطَاَع ِمْنُكْم الَْباءَة -َصلَّى اللَُّو َعلَْيِو َوَسلََّم  - : يَا َمْعَشَر الشَّ

فَِإنَُّو َأَغضُّ لِْلَبَصِر، َوَأْحَصُن لِْلَفْرِج، َوَمْن لَْم َيْسَتِطْع فَ َعلَْيِو بِالصَّْوِم، فَ ْلَيتَ َزوَّْج. 
َفٌق َعلَْيوِ « فَِإنَُّو لَُو ِوَجاءٌ  39ُمت َّ

 

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu berkata, 

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Wahai 

generasi muda, siapa di antara kamu telah mampu untuk 

menikah hendaknya ia nikah, karena nikah itu dapat 

menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan jika 

dia belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa itu 

dapat menjadi kendali (obat)." (Muttafaq Alaih). 

 

Kata انثاء dalam kitab subulus salam diartikan dengan” jima‟”, 

Maksudnya orang yang mampu secara jima‟ dan biaya perkawinan. 

Sementara انثاء  dalam kitab I‟anah al-Thalibin diartikan dengan ان ْٕ َحً  
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diartikan dengan” (ongkos dan biaya kehidupan)”,
40

 artinya telah mampu 

atau mempunyai kemampuan, baik dari segi materi atau non materi. 

Materi maksudnya, bahwa sudah mampu menanggung nafkah istri bila 

sudah menikah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin,  sedangkan non 

materi maksudnya telah sampai umur atau jiwa untuk menikah. 

Kata ٔخاء “mengebiri”  yaitu membuang biji yang jadi penyalur 

keturunan laki-laki sehingga ia tidak dapat lagi berketurunan selama-

lamanya.Namun yang dimaksud mengebiri disini adalah sebagai 

penghalang seseorang untuk berbuat kotor.
41

 Dalam hadits lain Nabi 

melarang umatnya untuk hidup membujang atau tidak kawin sama sekali, 

sebagaimana hadits yang berbunyi: 

وعن ْانس ان نفرا من اصحاب النبي ص م قال بعضهم ال اتزوج وقال 
لك النبي ص م بعضهم  ْاصلي وال انام وقال بعضهم ْاصوم وال افطر فبلغ ذ

ْاصوم وافطر واصلي وْانام وْاتزوج  وكذا لكني فقال مابال اقوام قالوا كذا
 فليس مني )متفق عليو( فمن رغب عن سنتي النساء

Artinya: “Dan dari Anas, bahwa sesungguhnya ada sebagian dari sahabat 

Nabi saw. Yang berkata: Aku tidak akan kawin; Sebagian lain 

yang  berkata: Aku akan shalat terus menerus dan tidak akan 

tidur; Dan sebagian yang lain lagi berkata: aku akan berpuasa 

selama-lamanya. Kemudian hal itu sampai kepada Nabi saw. 

Maka ia bersabda, “ Bagaimanakah gerangan kaum yang 

berkata demikian dan demikian?. Padahal aku berpuasa, 

berbuka, shalat, tidur dan (juga) mengawini perempuan; Maka 

                                                             
40

 Sayyid  Abi Bakar Ibn Sayyid  Muhammad Syatha‟ al-Dimyaty, I‟anah al-Thalibin, 

(Semarang: Toha Putra, t.th) Juz III, cet. ke- 8, h. 256 

41
Muhammad  bin Ismail al-Kahlani,  Subulus al-Salam, op.cit, h. 109 



 

 

 
 

28 

siapa yang tidak menyukai sunnahku, tidaklah ia dari 

golonganku”. ( HR Ahmad, Bukhari dan Muslim)
42

 

 
 

Dalam ayat dan hadits di atas dapat dipahami bahwa syari‟at Islam 

tidak satupun yang menyuruh untuk membujang (tidak kawin), akan tetapi 

malah menyuruh untuk melakukan perkawinan. Sesuai dengan sabda Nabi 

SAW: 

بن المسيب يقول سمعت سعيد بن  ابي وقاص يقول رد رسول  عن سعيد
اهلل صلي اهلل عليو وسلم على عثمان مظعون التبتل ولو ْاذن لو الختصينا 

43)رواه البخاري(
 

Artinya: “Dari sa‟id ibn musayyab ia berkata: aku mendengar sa‟id abi 

waqas berkata: Rasulullah SAW menolak utsman bin ma‟dzun 

untuk membujang” andaikan dia dibolehkan membujang, tentu 

kami (para sahabat) akan berkebiri saja‟‟,(HR. Bukhari). 
 
 

3. Rukun dan Syarat Perkawinan 

  Perkawinan mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi. 

Rukun dan syarat merupakan dasar  yang menentukan sah atau tidaknya 

perkawinan. Rukun adalah: 

44الركن: ما يتوقف عليو وجود الشيء ويكون جزءا داخال في حقيقتو
 

Artinya: “Rukun adalah sesuatu yang harus ada dan menjadi bagian dari 

perbuatan tersebut”, 

 

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat adalah: 

45الشرط: ما يتوقف عليو وجود الشيء ولم يكون جزءا داخال من حقيقتو
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Artinya: ”Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuata, 

namun berada di luar perbuatan itu”. 

 

Dari definisi rukun dan syarat di atas, dapat dipahami bahwa antara 

rukun dan syarat perkawinan tersebut ada perbedaan dan persamaannya. 

Persamaannya adalah bahwa rukun dan syarat sama-sama menentukan sah 

tidaknya perkawinan. Sedangkan perbedaannya adalah rukun bagian dari 

perkawinan, sedangkan syarat terdapat di luar perkawinan. Pada uraian 

berikut ini penulis memaparkan rukun dan syarat perkawinan,yaitu 

menurut hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi 

Hukum Islam (KHI). Mengenai rukun nikah terdapat perbedaan pendapat 

dikalangan ulama: 

a. Menurut Hanafi rukun nikah adalah ijab dan kabul, karena ijab dan 

kabul yang menjadi penentu ada atau tidaknya perkawinan. Menurut  

Syafi‟i rukun nikah adalah suami, istri, wali, dua orang saksi, sighat 

(ijab dan Kabul)
46

. 

b. Syafi‟i berpendapat bahwa mahar tidak termasuk rukun nikah, tetapi 

mahar itu merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh suami 

kepada istrinya yang merupakan pengaruh dari akad yang dilakukan. 

Sebagaimana Firman Allah SWT. QS: an-Nisa‟ ayat 4 yang berbunyi:  
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Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu 

nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. 

Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu 

sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka 

makanlah (ambillah) pemberian itu sebagai makanan) 

yang sedap lagi baik akibatnya”.
47

 
 

c. Sedangkan menurut Maliki  rukun nikah adalah wali perempuan, 

Mahar (tidak disyaratkan menyebutkannya pada waktu akad), calon  

suami, calon istri, sighat
48

 

Dari beberapa pendapat ulama di atas dapat diketahui bahwa 

dalam menetapkan rukun perkawinan para ulama berbeda pendapat, 

menurut Malikiyah saksi tidak wajib dalam perkawinan cukup 

diumumkan saja kepada orang ramai untuk memperjelas keturunan. 

Sedangkan menurut syafi‟i bahwa saksi dalam perkawinan adalah wajib 

berarti apabila tidak ada saksi perkawinan tidak sah. Sabda Nabi saw: 

وعن عاءشة قالت قال رسول اهلل ص م ال نكاح اال بولي وشاىدى عدل 
 )نيرواه الدار قط(فاالساطان ولي من ال ولي لو.  فان تشاجروا

Artinya: “Dan dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah saw bersabda, “ tidak 

ada nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang 

adil, kemudian jika mereka berselisih, maka penguasa (hakim) 

lah yang menjadi wali bagi yang tidak ada walinya”. (HR 

Daruquthni).
49

 

 

Jika ketika ijab dan qabul tidak ada saksi yang menyaksikan, 

sekalipun diumumkan pada orang ramai tetap tidak sah. Hanafi 
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berpendapat bahwa wali tidak termasuk rukun nikah, karena yang menjadi 

penentu adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut Syafi‟i bahwa wali 

merupakan rukun nikah yang menentukan sah atau tidaknya pernikahan 

tersebut, Syafi‟i beralasan dengan dalil: 

 :وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسول قال :قلت عنها اهلل رضي عائشة وعن
 دخل فإن باطل فنكاحها باطل فنكاحها وليها إذن بغير نكحت أيما امرأة

 الولي من ولي فالسلطان اشتجر فان فرجها من استحل بما المهر فلها بها
 والترمذي( ماجة وابن داود وأبو أحمد لها )رواه

Artinya : “Dari `Aisyah, Rasulullah SAW bersabda: Siapa di antara para 

wanita menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, 

nikahnya batal, nikahnya batal. Jika lelakinya telah 

menyenggamainya maka ia berhak atas maharnya, karena itu 

telah menghalalkan kehormatannya. Jika pihak wali enggan 

menikahkan maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi 

seseorang yang yang tidak ada walinya”. (HR. Ahmad, Abu 

Daud, Ibn Majah dan Turmudzi)
50

 
 

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas tentang rukun nikah, maka 

dapat dipahami bahwa rukun nikah itu adalah calon suami, calon istri, 

wali, dua orang saksi, ijab dan qabul. Di Indonesia pendapat yang relevan 

dipakai pada saat sekarang ini adalah pendapat dari imam Syafi‟i 

sebagaimana yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

Perkawinan yang telah memenuhi 5 rukun di atas belum dapat 

dikatakan sah sebelum terpenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan 

rukun nikah. Sesuai dengan KHI yang berlaku di Indonesia, selanjutnya 

penulis akan memperjelas syarat pernikahan menurut versi Syafi‟i. 
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a. Calon suami 

Aqad nikah yang dilangsungkan dapat sah apabila terpenuhi  

beberapa ketentuan syara‟ yang ditentukan oleh Hukum Islam untuk 

calon suami. Syarat-syarat tersebut adalah: 

1) Calon suami harus beragama Islam 

Suami adalah seorang pemimpin dalam sebuah keluarga. Agar dia 

dapat memimpin keluarga itu dengan baik maka dibutuhkan 

Agama sebagai pedomannya 

2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu laki-laki 

3) Orangnya diketahui atau tertentu 

4) Calon suami jelas halal menikah dengan calon istri, tidak ada 

halangan, baik karena nasab, sesusuan dan mushaharah. 

5) Calon suami tahu atau kenal pada calon istri serta tahu bahwa 

calon istri halal baginya 

6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan 

itu.
51

 

7) Tidak sedang melakukan ihram, ini merupakan syarat menurut 

Jumhur selain Hanafi. Perkawinan tidak sah jika salah satu dari 

kedua mempelai sedang dalam keadaan ihram haji atau umrah. 

Sabda Nabi SAW: 

 -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّو  -َرِضَي اللَُّو تَ َعاَلى َعْنُو  -َوَعْن ُعْثَماَن 
َرَواُه « ِكُح اْلُمْحرُِم َواَل يُ ْنِكحُ اَل يَ نْ : »-َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم 
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َواَل ُيْخَطُب »َوزَاَد اْبُن ِحبَّاَن « َواَل َيْخُطبُ »ُمْسِلٌم، َوِفي ِرَوايٍَة َلُو 
 «َعَلْيوِ 

Artinya: Dari Utsman Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah 

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Orang yang 

sedang berihram tidak boleh menikah dan menikahkan." 

(HR. Muslim. Dalam riwayatnya yang lain, "Dan tidak 

boleh melamar." Ibnu Hibban menambahkan, "Dan 

dilamar").
52

 
 

8) Tidak sedang mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon 

istri. Firman Allah SWT. Q.S an-Nisa‟ ayat 23 berbunyi; 

…          … 

Artinya:  Dan menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan 

yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa 

lampau… 

 

Ayat di atas memberi  penjelasan bahwa haram hukumnya 

memadu antara dua orang istri yang bersaudara, baik 

persaudaraan itu karena hubungan nasab, sesusuan dan 

mushaharah. Memadu antara dua orang yang bersaudara dapat 

merusak tali persaudaraanya. 

9) Tidak sedang mempunyai istri 4 firman Allah SWT.  Q.S an-

Nisa‟ ayat 3: 
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Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil 

terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana 

kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita 

(lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. 

Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku 

adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-

budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah 

lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
53

 

 

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa batasan untuk 

orang yang berpoligami hanya sampai 4 orang. Apabila calon 

suami telah memiliki 4 orang istri maka ia tidak boleh menikah 

lagi sebelum menceraikan salah seorang dari istrinya. 

b. Calon Istri 

Wanita yang akan dijadikan calon istri harus mempunyai 

beberapa kriteria tertentu terutama mengenai status dan 

keberadaannya. Syarat-syarat tersebut antara lain: 

1) Calon istri bukan mahram 

Bahwa calon istri tidak ada halangan nikah dengan calon suami, 

halangan karena hubungan nasab, hubungan semenda atau karena 

sesusuan. 

2) Tidak sedang iddah 

3) Jelas orangnya 

4) Tidak sedang berihram
54
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Pernikahan tidak boleh dilakukan dalam keadaan ihram haji 

ataupun umrah, karena dapat merusak  proses pelaksaan ibadah 

haji atau umrah. Kecuali setelah tahallul (selesainya haji dan 

umrah). 

c. Wali 

Wali adalah orang yang memberikan izin berlangsungnya 

akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah hanya 

ditetapkan bagi pihak pengantin perempuan, pernikahan yang 

dilaksanakan tanpa wali adalah batal. Sabda Nabi SAW:  

 :وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسول قال :قلت عنها اهلل رضي عائشة وعن
 فإن باطل فنكاحها باطل فنكاحها وليها إذن بغير نكحت أيما امرأة

 ولي فالسلطان اشتجر فان فرجها من استحل بما المهر فلها بها دخل
 والترمذي( ماجة وابن داود وأبو أحمد لها )رواه الولي من

Artinya : “Dari `Aisyah, Rasulullah SAW bersabda: Siapa di antara 

para wanita menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya 

batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika lelakinya telah 

menyenggamainya maka ia berhak atas maharnya, karena 

itu telah menghalalkan kehormatannya. Jika pihak wali 

enggan menikahkan maka hakimlah yang bertindak 

menjadi wali bagi seseorang yang yang tidak ada 

walinya”. (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibn Majah dan 

Turmudzi)
55

 

Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa suatu perkawinan 

itu harus dilakukan oleh seorang wali yang berhak, jika perkawinan 

itu dilaksanakan tanpa izin wali maka pernikahannya tidak sah/ batal. 
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Apabila wali yang akan menikahkan tidak ada maka dapat dinikahkan 

oleh wali hakim. Adapun syarat-syarat wali yaitu: 

1) Baligh dan berakal 

2) Merdeka 

3) Laki-laki 

4) Islam 

5) Adil. 
56

 

Orang yang fasik tidak sah menjadi wali. Sabda Nabi SAW:  

ومن طريقة الطبرا ني فى االوسط باسناد حسن عن ابن عباس 
 57بلفظ النكاح اال بولي مرشد

Artinya: “Dari Ath-Thabrany di dalam kitab Al-Ausad dari 

sanad yang hasan dari ibn Abbas dengan lafaz”tidak 

sah nikah kecuali dengan wali yang cerdas atau 

dengan sultan”   

 

6) Tidak sedang umrah atau ihram.
58

 

Wali  yang  sedang  ihram  tidak boleh menikahkan. 

Sabda Nabi SAW: 

 -: َقاَل َرُسوُل اللَِّو َقالَ  -َرِضَي اللَُّو تَ َعاَلى َعْنُو  -َوَعْن ُعْثَماَن 
َرَواُه « اَل يَ ْنِكُح اْلُمْحرُِم َواَل يُ ْنِكحُ : »-َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم 

ُيْخَطُب َواَل »َوزَاَد اْبُن ِحبَّاَن « َواَل َيْخُطبُ »ُمْسِلٌم، َوِفي ِرَوايٍَة َلُو 
 «َعَلْيوِ 
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Artinya: Dari Utsman Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah 

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Orang yang 

sedang berihram tidak boleh menikah dan 

menikahkan." (HR. Muslim. Dalam riwayatnya yang 

lain, "Dan tidak boleh melamar." Ibnu Hibban 

menambahkan, "Dan dilamar").
59

 

 

d. Saksi 

Saksi merupakan salah satu rukun dari perkawinan, namun 

tidak semua orang boleh menjadi saksi dan terhadap saksi diberikan 

ketentuan yang harus terpenuhi yaitu:  

1) Baligh dan berakal 

2) Berbilang 

3) Laki-laki 

4) Merdeka 

5) Adil 

6) Dapat melihat dan mendengar.
60

 

Saksi dalam perkawinan harus orang yang dapat melihat 

dan mendengar, karena saksi akan memberikan keterangan 

terhadap persaksiaanya agar dapat  diterima dan dipercaya  oleh 

orang banyak. 

e. Ijab dan qabul 

Ijab dan qabul merupakan salah satu rukun yang menentukan 

pernikahan itu sah atau tidak dan mempunyai akibat hukum. Ijab 
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diucapkan oleh pihak perempuan (walinya). Sedangkan qabul adalah 

pernyataan menerima dari pihak mempelai laki-laki.
61

Adapun syarat-

syarat ijab dan qabul sebagai berikut: 

1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali 

2) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria 

3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah 

atau tazwij 

4) Antara ijab dan qabul bersambungan 

5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya 

6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram 

haji atau umrah 

7) Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu 

calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau 

wakilnya, dan dua orang saksi.
62

 

4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan 

Perkawinan mempunyai tujuan dan hikmah yang terdapat 

didalamnya. Adapun tujuan perkawinan adalah menurut perintah Allah 

untuk memperoleh keterunan yang sah dalam masyarakat, dengan 

mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Di samping itu 

perkawinan juga mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan jasmani 
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dan rohani manusia, untuk membentuk kelurga dan memelihara serta 

meneruskan keturunan  dalam menjalani hidupnya di dunia ini.  

Dalam bukunya Ny. Soemijati, S.H menyebutkan bahwa tujuan 

perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan tabiat dan hajat 

kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka 

mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih 

sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan 

mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari‟ah.
63

 

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan 

tidak hanya menghalalkan hubungan seorang laki-laki dan seorang 

perempuan. Tetapi juga bertujuan untuk membentuk keluarga yang 

sakinah mawaddah dan rahmah dan dapat melahirkan keturunan yang 

shaleh dan shalehah. 

Di samping tujuan, perkawinan juga mempunyai hikmah-hikmah 

yang terkandung di dalamnya. Adapun hikmah-hikmah perkawinan 

adalah: 

a. Suami istri ikut memakmurkan bumi Tuhan dengan usaha saling tolong 

menolong antara keduanya yang bisa melipatgandakan hasil dan 

keuntungan-keuntungan sesudah manusia tidak bisa bisa hidup dengan 

sempurna (isolasi). 

b. Suami isteri hidup dengan bebas dalam pergaulan dan senggama 

(coitus)  yang teratur sesudah merintis jalan yang sah. 
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c. Mengurangi perkosaan kepada wanita, maksiat mata maupun maksiat 

kelamin. 

d. Suami isteri itu dapat diharapkan mendapat ganjaran yang banyak dari 

Tuhan dengan munculnya anak-anak yang shaleh (baik) yang akan 

mendoakan bagi keduanya sesudah matinya akibat adanya amal anak 

shaleh yang tidak pernah terputus, sebagaimana Sabda Nabi: 

َعْن اَِبي ُىَريْ َرَة َأنَّ َرُسْوُل اهلِل ص.م. قَاَل: ِاَذا َماَت اْبُن َاَدَم ِانْ َقَطَع َعَمُلوُ 
َصَدَقٍة َجارِيٍَة َاْو ِعْلٍم يُ ْنتَ َفُع ِبِو َاْو َوَلٍد َصاِلٍح َيْدُعْوَلُو )رواه ِاالَّ ِمْن َثاَلٍث: 

     64مسلم(
 

Artinya:“Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW. 

Bersabda: Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, 

maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah 

jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang 

mendoakan orang tuanya.” (HR. Muslim). 

 
 

e. Nikah itu salah satu perintah dari Allah/ sunnah rasul 

f. Hikmah nikah itu dapat menenangkan pikiran dan menyehatkannya 

dan dapat menimbulkan perbaikan akhlak, yaitu dari zina ((lacur).
65

 

g. Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam 

suasana hidup dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta 

dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan 

kemanusiaan seseorang. 
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h. Pembagian tugas, di mana yang satu mengurusi rumah tangga, 

sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas 

tanggungjawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya. 

i. Perkawinan dapat membuahkan diantaranya: tali kekeluargaan, 

memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan 

memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, 

ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menyayangi 

merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.
66

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa hikmah perkawinan itu adalah untuk 

menyalurkan naluri seks, jalan mendapatkan keturunan yang sah dan 

menjalin silaturahmi antara dua keluarga, yaitu keluarga pihak suami dan 

kelurga pihak istri. 

 

B. Urf 

1. Pengertian Urf 

Urf merupakan sumber hukum Islam yang diambil oleh ulama 

mazhab yang berada diluar lingkup nash. Urf secara etimologi adalah 

berasal dari kata ( عسفا -ٌعسف -عسف  ) yang artinya adalah kebajikan.
67

 

Adapun urf secara terminologi ada beberapa pendapat di antaranya yaitu 

Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa urf adalah sesuatu yang 

                                                             
66

 Tihami, Sohari Sahrani,  Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2014), cet. ke- 3, h.19-20 

67
 A.W Munawir, Kamus Arab Indonesia,(Yogyakarta: Pustak Progresif, 1984), cet. ke-2, 

h. 920  



 

 

 
 

42 

telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik 

berupa perkataan,atau perbuatan masyarakat.
68

 

Urf terbentuk dari suatu perbuatan atau perkataan yang timbul 

dalam masyarakat kemudian dikenali oleh orang banyak tanpa 

membedakan stratifikasi social mereka, seperti strata pendidikan, ekonomi, 

pangkat dan keturunan, kalau sekiranya terjadi kebiasaan yang hanya 

dipakai atau dikenali oleh segelincir masyarakat maka hal itu tidak lah 

dinamakan urf dalam hukum Islam. Adapun urf menurut ulama ushul fiqh 

yaitu: 

خًٕٓز قٕو فً قٕل أْ فعمعادج   
Artinya:  “Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau 

perbuatan”.
69

 

Berdasarkan definisi ini, Musthafa Ahmad al-Zarqa‟ (guru besar 

fiqh Islam di Universitas „Amman, Jordania), mengatakan bahwa urf 

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

urf menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, 

bukan pada pribadi atau sekelompok tertentu dan urf bukanlah kebiasaan 

alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul 

dari suatu pemikiran atau pengalaman, seperti kebiasaan mayoritas 

masyarakat pada daerah tertentu yang menetapkan bahwa untuk memenuhi 

keperluan rumah tangga pada suatu perkawinan bisa diambil dari mas 
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kawin yang diberikan suami dan penetapan ukuran tertentu dalam 

penjualan makan. Dapat disimpulkan bahwa urf adalah sesuatu yang terjadi 

ditengah-tengah masyarakat yang diketahui oleh orang banyak dan itu 

terjadi berulang-ulang, sehingga sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat 

tersebut. 

2. Dasar Hukum Urf 

Urf merupakan dalil syar‟i yang keberadaannya diperselisihkan oleh 

para ulama. Sebagian ulama menjadikan urf sebagai sumber hukum dan 

sebagian lainnya menolak. Dasar hukum urf diantaranya Hadits Nabi yang 

berbunyi: 

، َعْن َعاِصٍم، َعْن َأِبي َواِئٍل، َعْن عَ  ثَ َنا اْلَمْسُعوِديُّ ثَ َنا َأبُو َداُوَد َقاَل: َحدَّ ْبِد اللَِّو، َقاَل: َحدَّ
َعثَُو ِبِرَسااَلتِِو َوانْ َتَخَبُو بِِعلْ » ًدا فَ ب َ ِمِو ِإنَّ اللََّو َعزَّ َوَجلَّ َنَظَر ِفي قُ ُلوِب اْلِعَباِد فَاْخَتاَر ُمَحمَّ

ُوَزرَاَء نَِبيِِّو َصلَّى ثُمَّ َنَظَر ِفي قُ ُلوِب النَّاِس بَ ْعَدُه فَاْخَتاَر َلُو َأْصَحابَُو َفَجَعَلُهْم َأْنَصاَر ِديِنِو وَ 
اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم َفَما َرآُه اْلُمْؤِمُنوَن َحَسًنا فَ ُهَو ِعْنَد اللَِّو َحَسٌن َوَما َرآُه اْلُمْؤِمُنوَن َقِبيًحا 

     70«فَ ُهَو ِعْنَد اللَِّو َقِبيحٌ 
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Daud, dia berkata: telah 

menceritakan kepada kami masudi, dari Ashim, dari Abi Waail, 

dari Abdullah dia berkata: sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla 

melihat ke dalam hati setiap hambanya, maka Allah memilih 

Muhammad, kemudian Allah mengutu Muhammad dengan 

risalah-Nya, dan kemudian Allah memilih atau menyeleksi 

dengan ilmunya, kemudian Allah melihat ke setiap hati manusia 

setelah Muhammad, kemudian Allah melihat untuk Muhammad 

sahabat-sahabat yangmana mereka menjadi penolng bagi 

Agama-Nya, dan Allah memberikan hal yang penting kepada 

Nab-Nya SAW “apa yang dianggap baik oleh orang mukmin 

maka Allah, maka Allah juga menganggap baik, dan apa yang 

dianggap jelek oleh orang mukmin, maka hal itu dianggap jelek 

oleh Allah”. 
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Selanjutnya dalil lain menyebutkan: 

 انثاتت تانعسف كا نثاتت تانُص
Artinya: “Sesungguhnya yang ditetapkan urf, seperti yang ditetapkan oleh 

nash”.
71

 

Maksudnya adalah bahwa segala yang ditetapkan oleh adat 

kebiasaan adalah sama dengan yang ditetapkan oleh dalil berupa nash di 

dalam masalah-masalah yang tidak terdapat nash untuk penyelesaiannya. 

a. Hukum Islam di dalam khitabnya memelihara hukum-hukum Arab 

yang maslahat seperti perwalian nikah oleh laki-laki, menghormati 

tamu dan sebagainya. 

b. Adat kebiasaan manusia baik berupa perbuatan maupun perkataan  

berjalan sesuai dengan peraturan hidup manusia dan keperluannya.
72

 

Urf dapat diterima dan dijadikan hukum ditengah-tengah 

masyarakat dengan ketentuan bahwa urf tersebut tidak bertentangan dengan 

nash, tidak mengharamkan yang halal dan tidak membatalkan sesuatu yang 

wajib. 

3. Macam-Macam Urf 

Urf dapat dibagi atas beberapa bagian. 

a. Ditinjau dari segi sifatnya urf terbagi kepada: 

1) Urf qauli adalah urf yang berupa perkataan, seperti perkataan walad 

menurut bahasa anak. 
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2) Urf amali adalah urf yang berupa perbuatan, seperti jual beli dalam 

masyarakat tanpa mengucapka sighat akad jual beli. 

b. Ditinjau dari diterima atau tidaknya urf terbagi kepada: 

1) Urf shahih ialah urf yang baik dan dapat diterima karena tidak 

bertentangan dengan syara‟: seperti mengadakan pertunanganan 

sebelum melangsungkan akad nikah. 

2) Urf fasid adalah urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena 

bertentangan dengan syara‟: seperti kebiasaan mengadakan sesajian 

untuk patung atau sesuatu tempat yang dipandang keramat. 

c. Urf ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, urf terbagi kepada: 

1) Urf „aam adalah urf yang berlaku ppada suatu tempat, masa dan 

keadaan seperti: mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah 

membantu kita. 

2) Urf khas adalah urf  yang berlaku hanya pada tempat, masa dan 

keadaan tertentu saja. Seperti: mengadakan halal bi halal yang biasa 

dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam setiap selesai 

menunaikan ibadah puasa dibulan ramadhan.
73

 

Dari berbagai macam contoh urf di atas para ulama merumuskan 

kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan urf, diantaranya: 
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a. 74  انعادج يحكًح
 

Artinya : “Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum”. 

b. 75 ال ٌُكس تغٍس اال حكاو تتغٍس االشيُح ٔااليكُح
 

Artinya: “Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan 

zaman dan tempat”. 

c.  76  انًعسٔف عسفا كانًشسٔط شسط
 

Artinya: “Yang baik itu menjadi urf, sebagaimana yang syarat itu 

menjadi syarat”. 

 

d.  كا نثاتت تانُص تانعسفانثاتت   77
 

Artinya: “Sesungguhnya yang ditetapkan urf, seperti yang ditetapkan 

oleh nash”. 

Para ulama ushul sepakat bahwa hukum yang berdasarkan urf itu 

dapat berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada masa dan waktu 

tertentu. 

4. Syarat- Syarat Urf 

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa urf, baru dapat dijadikan 

sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara‟ apabila memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut: 

                                                             
74

 Jalaluddin  Abdurrahman al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nazhair,  (Beirut: Dar al-Fikr, 
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a. Urf itu (baik yang bersifat khusus dan umum maupun 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 tertentu. 

b. Urf itu 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. 

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

transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak 

telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, seperti 

membeli lemari es, disepakati oleh pembeli dan penjual, secara jelas, 

bahwa lemari es itu dibawa sendiri oleh pembeli kerumahnya, 

sekalipun urf menentukan bahwa lemari es yang dibeli akan diantarkan 

pedagang ke rumah pembeli, tetapi karena dalam akad secara jelas 

mereka 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 diterapkan. Urf seperti ini tidak 

dapat dijadikan dalil syara‟, karena kehujjahan urf dapat diterima 

apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang 

dihadapi.
78
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis memaparkan penjelasan yang panjang lebar pada bab-

bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ninik mamak merupakan sosok yang dituakan di daerah Jorong VI Nagari 

Kinalai, oleh sebab itu fungsi ninik mamak di tengah-tengah masyarakat 

sangat banyak, salah satunya pada saat adanya perkawinan. Setiap prosesi 

adat di dalam perkawinan melibatkan ninik mamak, diantara fungsi atau 

keterlibatan ninik mamak yaitu mengantarkan tanda, memberikan izin, 

rapek kibalek, baduduak urang, alek, manyudahi alek dan prosesi-prosesi 

adat lainnya. 

2. Pada dasarnya adat penetapan biaya perkawinan adalah aturan yang tidak 

tertulis di tengah-tengah masyarakat VI Jorong Koto Selatan Nagari 

Kinali dan sudah berlaku sejak dahulu, serta dasar penetapan biaya 

perkawinan yang dilakukan oleh ninik mamak tersebut karena ada 

manfaat atau kebaikan yang terkandung di dalam penetapan biaya 

perkawinan tersebut, hal itulah yang menjadi landasan penetapan biaya 

perkawinan yang dilakukan oleh ninik mamak. 

3. Adat penetapan biaya perkawinan yang dilakukan oleh Ninik Mamak 

adalah sesuatu yang boleh dilakukan karena di dalam nash tidak ada 

pelarangan atau pembenaran terhadap penetapan biaya perkawinan 

tersebut, bahwa adanya maslahah yang timbul dari penetapan biaya 



 

 

75 

perkawinan yang dilakukan oleh ninik mamak yaitu adanya nilai 

kekeluargaan, nilai penghargaan, penghormatan, saling tolong menolong 

antara ninik mamak dengan masyarakat yang melaksanakan prosesi 

perkawinan tersebut, oleh sebab itu adat penetapan biaya perkawinan 

yang dilakukan oleh Ninik Mamak dikategorikan sebagai ‘Urf yang 

shahih. 

 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagi berikut: 

Kepada Ninik Mamak, Alim Ulama, dan Cerdik Pandai diharapkan 

dapat menegakkan adat yang telah ada dan tidak terlepas dari agama, 

sebagaimana pepatah minang “adat basandi syara’, syara’ basandi 

kitabullah”, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang beradat serta 

berpangku pada agama, dan diharapkan dapat mempertahankan adat yang 

sudah ada, karena setiap adat tersebut memiliki tujuan-tujuan tertentu yakni 

untuk menciptakan masyarakat yang taat pada aturan. 
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