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BAB III

TINJAUAN TEORITISTENTANG TRADISI NIKAH GANTUNG

DANRESEPSI PERNIKAHAN DALAM HUKUMISLAM

A. Identifikasi Tentang Tradisi Nikah Gantung

1. Pengertian Tradisi

Secara bahasa tradisi berasal dari bahasa latin dengan asal

kata’’traditio’’, memiliki makna ‘’ diteruskan’’ atau kebiasaan1. Dalam

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia tradisi adalah adat kebiasaan yang

diturunkan dari nenek moyang yang dijalankan oleh masyarakat2. Tradisi

juga dikatakan penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada

merupakan cara yang baik dan benar. Adapun secara istilah dapat dilihat dari

pengertian yang paling sederhana tradisi adalah’’sesuatu yang telah

dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok

masyarakat, biasanya dari suatu Negara, kebudayaan, waktu atau agama

yang sama’’3.

Kemudian sehubungan dengan ini juga para ilmuan seperti

Muhammad Abed al-Jabiri, memberikan defenisi tradisi adalah’’sesuatu

yang hadir dan menyertai kekinian kita yang berasal dari masa lalu kita atau

orang lain, baik masa lalu jauh maupun dekat’’4.

1http://WWW.Wikipedia.com-pengertian tradisi/27/10/2014//

2Bambang Marhiyanto, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Bandung: Media Center), H.
627.

3Ibid.

4http://suara merdeka.com/harian/01/01/2015
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Selanjutnya, terdapat dua dimensi dalam tradisi, yaitu dimensi isoterik

dan eksotorik.Dimensi isotorik, terkait dengan kebutuhan spiritual dan

intelektual yang inin mencari Tuhan atau realitas khusus yang disbut dengan

ho eso anthropos, sementara dimensi eksotorik, merupakan dimensi yang

mengatur keseluruhan kehidupan masyarakat secara tradisional, dalam agama

diwujudkan dengan ritual atau simbol-simbol5.

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa tradisi adalah

adat kebiasaan yang diturunkan dari nenek moyang yang telah dianggap

benar dan dijalankan oleh masyarakat sampai sekarang.dan menjadi bagian

dari kehidupan suatu kelompok masyarakat sehingga menjadi turun temurun

dan diwariskan serta dilestarikan sampai saat.

2. Pengertian Nikah Gantung

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Nikah Gantung adalah nikah yang

belum diresmikan dengan perayaan dan pasangan pengantin belum tinggal

dalam satu rumah.6

Menurut Pendapat Datuk Muhammad Syukur menjelaskan bahwa

nikah gantung adalah pernikahan diantara pasangan pengantin yang tidak

duduk serumah dalam satu tempoh yang ditetapkan hasil persetujuan

bersama kedua belah pihak.Belum timbulnya hak dan kewajiban,

5 http://WWW.tumbir.com/target/tradisi/01/01/2015//

6Peter Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: modern English
Press,1991), h. 1035
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Tanggungjawab seorang suami kepada isteri dalam pemberian nafkah juga

dapat diringankan dan dilepaskan7.

Dari pengertian di atas dapat kita ambil dari pendapatDatuk

Muhammad Syukur bahwa nikah gantung adalah kedua pasangan harus

tinggal dirumah orang tua masing-masing dan Belum timbulnya hak dan

kewajiban suami istri sebelum pelaksanaan resepsi pernikahan.

3. Sebab-Sebab Terjadinya Nikah Gantung

Hasil observasi yang telah dilakukan peneliti, selanjutnya didukung

dengan hasil wawancara dengan tokoh atau pemuka adat Kampar Utara di

Desa Sungai Tonang kecamatan Kampar utara, dimana secara umum tujuan

dilaksanakan tradisi nikah gantung adalah untuk menghindari perzinahan,

dan kelahiran anak diluar nikah serta tidak menimbulkan fitnah sebelum

melangsungkan resepsi pernikahan, oleh karena itu, tradisi nikah gantung

merupakan solusi yang ditawarkan oleh adat demi mewujudkan tujuan yang

diinginkan, yaitu pelaksanaan resepsi pernikahan.8

Dengan demikian, merupakan suatu konswensi logis dimana tradisi

nikah gantung mendapatkan tempat dan respon dari masyarakat sungai

tonang kecamatan Kampar utara kabupaten Kampar.Dari hasil wawancara

7 Datuk Muhammad Syukur ( Kepala Suku Kampar Utara: Desa Sungai Tonang Kecamatan
Kampar Utara Kabupaten Kampar), Wawancara, 30 Pebruari 2015

8Datuk Muhammad Syukur (Kepala Suku Kampar Utara),Wawancara, 30 Pebruari 2015
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yang dilakukan, solusi yang ditetapkan dan diakui oleh adat terhadap resepsi

perkawinan dengan melakukan nikah gantung.9

Berdasarkan fakta dari pelaksanaan tradisi nikah gantung di Desa

Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara kabupaten kampar, sehingga

dapat diketahui bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya tradisi

nikah gantung, sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi atau seorang laki-laki tidak mencukupi biaya pesta.

Faktor ekonomi merupakan faktor utama yang melatarbelakangi

dilaksanakan tradisi nikah gantung di masyarakat sungai tonang

kecamatan Kampar utara kabupaten Kampar dalam adat Kampar di desa

Sungai Tonang, dimana pihak laki-laki masih tidak mampu sepenuhnya

untuk biaya pesta pernikahan dan belum bersedia memberi komitmen

sepenuhnya dalam menunaikan tanggungjawab berumah tangga. Setelah

majlis akad nikah berlangsung, kedua pasangan harus tinggal secara

terpisah dirumah masing-masing.10

2. Karena sudah menjadi tradisi dalam masyarakat Sungai Tonang

Kecamatan Kampar Utara.

Tradisi ini merupakan sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan

menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat Sungai

Tonang yang telah dianggap benar dan dijalankan oleh masyarakat

9 Nanda Hidayat (Tokoh Masyarakat: Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara
Kabupaten Kampar), Wawancara, 30 Pebruari2015.

10Ibid.h.29
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sampai sekarang yang harus dijaga dan dipelihara oleh masyarakat

Sungai Tonang.

3. Agar terhindar dari perzinahan.

Faktor penyebab terjadinya tradisi nikah gantung sebelum

pelaksanaan resepsi pernikahan masyarakat Sungai Tonang Kecamatan

Kampar Utara, yaitu untuk menghindari perzinahan antara laki-laki dan

perempuan yang melakukan nikah gantung tersebut untuk mengelakkan

berlakunya perzinaan dan kelahiran anak diluar nikah walaupun sudah

sah menjadi suami istri.Setelah kedua pasangan ini melalui nikah

gantung mereka belum boleh serumah, belum boleh melakukan

hubungan suami istri,dan belum boleh berduaan. Supaya tidak terjadinya

fitnah oleh masyarakat sungai tonang sebelum pelaksanaan resepsi

pernikahan11.

4. Manfaat Nikah Gantung

Setelah pasangan suami istri melalui nikah gantung mereka boleh

bertemu, bermesra, malah jika melakukan sekspun hingga melahirkan

anak tidak salah dan tidak haram.tidak perlu merasa panik oleh karena

anak yang dikandung adalah sah. Anak yang mereka lahirkan itu adalah

sah hukumnya, walaupun mereka nikah gantung mereka adalah pasangan

suami istri yang sah disisi agama Islam.

11Ibid. h.30
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Diatas dapat disimpulkan bahwa ajaran Islam itu amatlah mudah

dan mampu meringankan umatnya dalam menjalani kehidupan seharian

seperti adanya nikah gantung.

B. Identifikasi Tentang Resepsi Pernikahan

1. Pengertian Resepsi Pernikahan (Walimatul ‘Ursy)

Dalam ajaran Islam, resepsi pernikahan lazim disebut dengan

Walimatul ‘Ursy.Resepsi pernikahan adalah pertemuan (perjamuan)

resmi yang diadakan untuk menerima tamu ( pada pesta pernikahan).

Walimah berasal dari kata al-walmu, sinonimnya adalah al-ijtima

artinya” terkumpul”. Pada sumber lain walimah merupakan pecahan dari

kata walam yang tetap diartikan dengan mengumpulkan. Jadi menurut

ulama fiqih walimah ialah ‘’perheletan” atau “kenduri”yang dilaksanakan

dalam rangka perkawinan12.

Menurut kamus istilah Agama Islam Walimahtul ‘ursy terdiri dari

kata: walimah yaitu”jamuan, pesta, kenduri, jamuan untuk melahirkan rasa

gembira atau rasa syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat yang telah

dilimpahkanNya13.

. Dalam bahasa walimah dikatakan jika akal dan akhlaknya

bersatu,.kemudian makna ini diadopsi dari nama “makanan” dan “hidangan

12Kamal Mukar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta : Bulan Bintang,
1993),h.108

13 N.A. Baiquni, I.A, Syawaqi, R.A. Aziz, Kamus Istilah Agama, (Surabaya : Indah, 1999,
h..478-479.
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pengantin” yang diadakan karena adanya pernikahan seorang laki-laki

dengan seorang perempuan.

Dalam Islam walimatul ‘ursy adalah pesta perkawinan yaitu

peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberitahu khalayak ramai

bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai

rasa syukur kepada kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan

tersebut. Walimah itu sendiri mengandung arti suatu bentuk perayaan yang

diselenggarakan untuk merayakan pesta pernikahan dan memeriahkannya

sebagai tanda gembira atas terjadinya perkawinan14.

2. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan istilah dari perkawinan.Kata pernikahan

memiliki asal kata nikah.Secara bahasa, nikah berasal dari kata “nahaka-

yankihu-nikaahan-nakhan” mengandung makna nikah atau Zawaj.Menurut

Abdul Rahman Al-jazairi; nikah adalah “senggema dan berkumpul”15.

Secara istilah pernikahan adalah “Akad yang menghalalkan pergaulan

antara laki-laki dan perempuan’’16. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia

disebutkan bahwa pernikahan adalah ‘’ perjanjian antara laki-laki dan

perempuan untuk bersuami istri dengan resmi’’17.. Dalam Undang-Undang

14 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009),
h.157.

15Abu Bakr Al-Jazairi, Ensiklopedi Muslim, (Jakarta: Darul Falah, 2002), h. 574.

16 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Bogor:Kencana, 2003), Cet. Ke-1, h. 74.

17Depdikbud, Kamus UmumIndonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Cet. Ke-2, h.689.
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Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pernikahan adalah:

“ikatan lahir bathin antara seoramg pria dengan seorang wanita sebagai

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga ) yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’’18.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan pernikahan

didefenisikan sebagai “Akad yang sangat kuat untuk menta’ati perintah

Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah19. Sementara di

kalangan para fuqaha’ juga merumuskan makna istilah dari pernikahan, di

antaranya Muhammad Baqir al- Habsyi, nikah adalah akad yang

menghalalkan pergaulan sebagai suami istri (termasuk hubungan seksual)

antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram yang

memenuhi persyaratan tertentu dan menetapkan hak dan kewajiban masing-

masing demi membangun keluarga yang sehat secara lahir dan batin”20.

Dengan demikian, dari beberapa pengertian pernikahan yang telah

diuraikan di atas, ehingga dapat dipahami bahwa pernikahan adalah ikatan

yang mengahalalkan interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan

muhrim, sehingga dengan pernikahan tersebut berpeluang mendapatkan

pahala dan keridhaan Allah SWT.

18 Hasbullah Bakry, Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia,
(Jakarta: P.T. Penerbit Djambatan, 1978, h.3.

19Abdurahman, Kompilasi Islam Indonesia, (Jakarta: Akademi Pressindo. 1992), h. 114.

20Muhammad Bagir Al-Habsyi, Fikih Praktis, (Jakarta: Mizan, 2002), h.3.
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3. Dasar Hukum Pernikahan

Untuk mengetahui dasar hukum pernikahan, dapat dilihat dari dalil-

dalil Nash yang dikutip dari al-Qur’an dan Hadits Rasulullah SAW, sebagai

berikut:

a. Sumber al-Qur’an

Bila ditelusuri dari lembaran al-Qur’an, ternyata banyak sekali Allah

SWT yang membahas tentang pernikahan, di antaranya firman Allah SWT

dalam surat ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:









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’’)21.

Firman Allah SWT dalam surat Al-Dzariyat ayat 49 yang berbunyi:

21 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan terjemahan, (Jakarta:Syamil Cipta Media, 2005),
h.406.
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Artinya:Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu

mengingat kebesaran Allah22.

Berdasarkan firman Allah SWT di atas, menjelaskan bahwa Allah

SWT menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri, dengan demikian akan

lahir sikap mengasihi dan menyayangi satu sama lain. Hal ini bentuk

kekuasaan-Nya, dan merupakan bagian dari tanda dari kebesaran Allah

SWT.

b. Sumber al-Hadits

Dalam hadits Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi:

قال كنامع النبي صلى هللا علیھ وسلم شباباالنجد شیأ فقال لنارسول َعْن َعُبِد هللا
الباءة فلیتزوج فاءنھ أغض هللا علیھ و سلم یامعشرالشباب من اشتطاعهللا صلى 

روه (وم فإنھ لھ وجاءُ للبصر وأحصن للفرج ومن لم یستطع فعلیھ بالص
)االالبخارىمسلم

Artinya: “ Dari Abdullah bin Mas’ud Radiyallaahu ‘anhu berkata: Bahwa

Rasulullah SAW bersabda pada kami: “Wahai generasi muda, barang

siapa di antara kamu sudah mampu kawin, maka kawinlah  karena ia

dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa

22Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2010), h.9.
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yang belum mampu hendaklah dia berpuasa, karena dapat menahan

(HR.Bukhari Muslim)23.

Dari hadits di atas terkandung beberapa hukum-hukum yang sangat

penting berkaitan dengan masalah sosial, di antaranya yaitu:

1) . Anjuran dan motivasi yang sangat kuat untuk menikah.

Secara lahir, hadits tersebut menunjukkan wajibnya menikah bagi

yang telah mampu. Tentunya yang dimaksud mampu di sini sesuai dengan

pengertian yang telah kita bahas di depan. Pendapat inilah yang diambil

oleh para ulama dari kalangan Zhahiriyah; dan salah satu riwayat dari

Imam Ahmad.

Sedangkan mayoritas (jumhur) ulama dan riwayat yang masyhur

dalam mazhab Imam Ahmad mengatakan bahwa hukum menikah bagi

yang telah mampu adalah sunnah, bukan wajib. Tentu saja dengan syarat

ia mampu menahan dirinya dari perbuatan dosa (seperti zina, onani, dan

sebagainya). Jika tidak, maka hukum menikah menjadi wajib baginya

menurut kesepakatan seluruh ulama.Para ulama menjawab dalil Zhahiriyah

dengan sabda Rasul,’’Barang siapa belum mampu, hendaklah ia

berpuasa’’. Jika berpuasa disunnahkan, maka menikah pun demikian,

karena puasa adalah sebagai ganti dari menikah24.

2) Hukum menikah bagi setiap orang berbeda-beda sesuai kondisinya.

Berikut ini rinciannya:

23Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughira al-Bukhari, Sahih al-Bukhari. Juz7( daar
Thaughan Najah : Maligiul Islami, 1422H ), h.7.

24Ibid.
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a) Wajib, bagi yang khawatir terjerumus ke dalam perbuatan dosa,

sementara ia mampu menikah.

b) Haram, bagi yang belum mampu berjima’ dan membahayakan

kondisi pasangannya jika menikah.

c) Makruh, bagi yang belum membutuhkannya dan khawatir jika

menikah justru menjadikan kewajibannya terbengkalai.

d) Sunnah, bagi yang memenuhi kriteria dalam hadits di atas

sedangkan ia masih mampu menjaga kesucian dirinya.

e) Mubah, bagi yang tidak memiliki pendorong maupun

pengahalang apapun untuk menikah. Ia menikah bukan karena

ingin mengamalkan sunnah melainkan memenuhi kebutuhan

bilogisnya semata, sementara ia tidak khawatir terjerumus dalam

kemaksiatan25.

Akan tetapi penulis menunjukkan bahwa poin terakhir ini hukumnya

sunnah sebagaimana sebagian ulama mengambil pendapat ini berdasarkan

hadits-hadits yang berisi anjuran untuk menikah secara mutlak. Qodhi

Iyadh berkata: hukum menikah adalah sunnah bagi yang ingin

menghasilkan keturunan meskipun ia tidak memiliki kecenderungan untuk

berjima’, berdasarkan hadits “Sesungguhnya aku merasa bangga dengan

banyaknya jumlah kalian (umatku)” dan juga hadits-hadits yang secara

25 Sayyid Sabiq, Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 2 (Jakarta: Darul Fath, 2004), h. 492-
493.

25Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughira al-Bukhari, Sahih al-Bukhari. Juz7( daar
Thaughan Najah : Maligiul Islami, 1422H ), h.7.
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lahir berisi anjuran untuk menikah. Hadits-hadits yang berisi anjuran untuk

menikah ini sangatlah banyak sehingga semakin menguatkan perintah

ditekankannya menikah bagi yang telah mampu meskipun ia masih dapat

menjaga kesucian dirinya.

3) Menikah merupakan solusi yang tepat dalam mencegah tersebarnya

penyakit masyarakat, yaitu perzinahan, pemerkosaan, seks bebas dan

lain sebagainya.

4) Hadits tersebut juga menjadi renungan bagi para pemerhati masalah

sosial agar memberikan perhatian yang serius kepada para pemuda,

karena mereka merupakan tulang punggung peradaban umat, jika para

pemuda di suatu komunitas baik, maka baiklah urusan mereka26.

4. Tujuan Pernikahan

Pernikahan merupakan tujuan syari’at yang dibawa Rasulullah

SAW, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan

ukhrowi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran

fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni: a). rub’al-

ibadat, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya

b). rub’al-muamalat, uang menata hubungan manusia dalam lalu lintas

pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-

hari c). rub’al-munakahat, yaitu yang menata hubungan manusia dalam

26 Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar AL-Asqalany, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam,
(Bandung: CV. Diponegoro, 1995), h. 517.
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lingkungan keluarga dan d). rub’al-jinayat, yang menata pengamanannya

dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya27.

Selanjutnya, disyari’atkan bila dihubungkan dengan pernikahan, dapat

dipahami bahwa disunnahkannya menikah, maka sunnah tersebut terdapat

kemaslahatan dalam pengamalannya. Kemaslahatan tersebut, dapat juga

dipahami sebagai maksud atau tujuan disyari’atkannya pernikahan, yaitu:

1. Melestarikan manusia dengan perkembangan biak yang dihasilkan nikah.

2. Kebutuhan suami istri kepada pasangannya untuk menjaga kemaluannya

dengan melakukan hubungan seks yang fitriyyah.

3. Kerjasama suami isteri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya.

4. Mengatur hubungan laki-laki dengan perempuan berdasarkan asa

pertukaran hak dan saling kerjasama yang produktif dalam suasana cinta

kasih dan perasaan saling menghormati yang lain.

5. Menyambung silaturrahmi.

6. Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh, dan

7. Dengan pernikahan di antaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan28.

5. Rukun dan Syarat Pernikahan

Di dalam kitab-kitab fiqih karya para ulama terdahulu telah diuraikan

tentang rukun dan syarat dalam pernikahan.Rukun dan syarat dalam

pernikahan, harus ada.Ketika syarat dan rukun tidak ada, maka pernikahan

tidak bisa dilaksanakan. Di sisi lain, ketika rukun dalam pernikahan

27Sohari Sahrani, loc. cit, h.9.
28Abu Bakar Jabir al-Jazairi, Ensiklopedi Muslim (terj), Diterjemahkan oleh Fadli Bahri,

(Bekasi: Darul Falah, 2009), cet. Ke-16, h. 574-575.
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terpenuhi, maka perlunya memperhatikan syarat-syarat dalam pernikahan

tersebut, sehingga pernikahan yang dilaksanakan memperoleh barokah dan

keridhaan dari Allah SWT, adalah sebagai berikut:

1) Pengantin laki-laki (calon suami). Syarat-syarat dari seorang

pengantin laki-laki (calon suami) adalah sebagai berikut:

a) .tidak dipaksa atau terpaksa

b) Tidak dalam ihram haji atau umrah,

c) Islam (apabila kawin dengan perempuan yang beragama Islam) 29.

2) Pengantin perempuan. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

a) Bukan perempuan yang dalam iddah,

b) Tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain,

c) Antara laki-laki dan perempuan tidak muhrim,

d) Tidak di dalam keadaan ihram atau haji, dan

e) Bukan perempuan musyrik 30.

3) Wali. Dari beberapa literatur, diketahui bahwa wali dalam pernikahan

dibagi ke dalam dua bagian, yaitu wali nasab dan wali hakim. Adapun

syarat wali dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

a. Islam, orang yang bukan Islam tidak sah menjadi seorang wali

dalam pernikahan.

b. Laki-laki,

29Moh. Rifa’I, Ilmu Fiqih Islam Lengkap, (Semarang: Toha Putra, 1978),h.455.

30Ibid, h. 456.
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c. Baligh dan berakal,

d. Merdeka dan bukan sorang hamba sahaya, dan

e. Bersifat adil 31.

4) Dua orang saksi. Sementara syarat dari saksi dalam pernikahan adalah

Laki-laki, Beragama Islam, Akhil Baligh, Mendengar, Bisa Berbicara

dan melihat,Waras (berakal), dan Adil 32.

5) Ijab dan Qabul, adalah ucapan wali (dari pihak perempuan) atau

wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki 33.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa sah tidaknya perkawinan

ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan di atas, ketika

syarat dan rukun di atas tidak terpenuhi maka pernikahan dapat dianggap

tidak sah.

6. Hal yang dilarang sebelum menikah dan yang dibolehkan setelah

menikah

1. Hal yang dilarang sebelum menikah

Sebelum melaksanakan akad pernikahan antara seorang laki-laki dan

perempuan tidak boleh pergi keluar rumah (berduaan di tempat sunyi) yang

bukan muhrim. Dan berpeluang terjadinya perzinahan atau mendekati

kepada berbuat zina, sementara, Islam melarang untuk tidak

mendekatinya.hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

31Ibid. h. 459.

32Ibid, h. 461.
33Ibid.
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Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina: sesungguhnya zina itu    adalah

suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk” (TQS, al-Isra’:32)34.

Dari ayat yang di atas Allah SWT telah memberikan petunjuk, bahwa

Allah SWT menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan dan

bersuku-suku serta berbangsa-bangsa adalah agar mereka dapat berinteraksi

(berhubungan) dan saling kenal-mengenal.Dan menuntun kita untuk

menjauhi atau menghindari perzinahan. Ini adalah suatu perbuatan yang

sangat di benci oleh Allah SWT.

2. Hal yang dibolehkan setelah menikah

a. Suami istri sudah sah melakukan hubungan badan.

b. Suami berhak bersenang-senang bersama istrinya

c. Suami wajib menafkahi istri

d. Istri wajib melayani suaminya, mengatur dan menata rumah,

mendidik anak, memberikan nasehat kepada suaminya, menjaga hak

suami atas jiwanya, harta dan rumahnya, menyambutnya dengan

wajah ceria, menghormatinya dan mengaulinya dengan baik35.

34Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Raja Wali,2010), h.22.
35Syaikh Muhammad, Ensiklopedi Islam Al-Kamil,(Jakarta Timur, 2007), h. 1007.
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7.Hukum Resepsi Pernikahan (Walimatul‘Ursy)

Hukum walimah itu menurut paham jumhur ulama adalah sunnah

sesuai dengan keadaan dan kemampuan dari pihak-pihak yang

melaksanakannya. Hal ini dipahami dari sabda Nabi SAW yang berasal dari

Anas ibn Malik menurut penukilan yang muttafaq’alaih:

5) )رواه البخاري(عن عبد الر حمن بن عوف قال لي النبي صلئ هللا علیھ وسلم أو لم ولو بشاة 

Artinya: “Dari Abdirrahman bin Auf, Nabi SAW bersabda kepada ku

adakanlah walimah walaupun seeokor kambing. (HR. Bukhori)”36.

Perintah Nabi untuk mengadakan walimah dalam hadits ini tidak

mengandung arti wajib, dan beliau sendiri ikut andil dalam hal ini. Untuk

itu dalam pelakasanaan walimatl ursy ini dibenarkan oleh syaria’at Islam

dan hukumnya adalah sunnah.

Menurut jumhur ulama karena yang demikian hanya merupakan

tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab

sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah masa lalu itu diakui oleh

Nabi SAW untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan

menyesuaikannya dengan tuntutan Islam 37.

36Imam Abi AbdillahMuhammad bin Ismail, shahih Bukhori, (tt, Darul Fikri, 1981). Jilid
VI, h.141.

37 Al-Hafiz bin Hajar Asqolanim Bulugul Maram, (Indonesia: Maktabah Dar Ihyaul Kitab
al-Adabiyah, th), h. 218.
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8.Tujuan dari Resepsi Pernikahan

Tujuan dari resepsi pernikahan secara hukum Islam dapat

menjalankan dan melaksanakan perintah Rasulullah SAW walaupun hanya

dengan menyembeli seekor kambing, adapun beberapa tujuan resepsi

pernikahan yaitu:

1. Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa kedua pengantin telah

resmi menjadi suami istri, sehingga masyarakat tidak curiga terhadap

perilaku yang dilakukan oleh kedua pengantin

2. Untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT atas

berlangsungnya perkawinan itu dengan jalan menghidangkan jamuan

kepada para tamu, serta ikut membagi rasa kegembiraan sesama umat

mauslim.

3. Sebagai tanda resmi akad nikah.

4. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami-istri.

5. Sekaligus sebagai rasa syukur kepada kedua belah pihak atas

berlangsungnya pesta pernikahan.

6. Menyambung silaturrahmi38.

9. Pendapat Ulama Tentang Resepsi Pernikahan

Menurut ulama fiqih walimah ialah “perheletan” atau “kenduri” yang

dilaksanakan dalam rangka pernikahan karena kedua suami istri itu

38 Depak, Ilmu Fiqh, (Jakarta: Proyek Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama /
IAIN 1984), Cet. Ke-2, h.115
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berkumpul atau pada saat yang sama banyak orang berkumpul39.Istilah

berkumpul yang dimaksud ialah berkumpul dalam acara pesta pernikahan

untuk makan dan minum secara bersama-sama ketika dilangsungkan acara

pesta pernikahan.Sedangkan pengertian menurut syari’ah, walimah adalah

sebutan hidangan dalam pernikahan khusunya.Hanya saja bagi hidangan

perkawinan lebih lazim40.

Mahmud Yunus berpendapat bahwa walimatul ‘ursy adalah sebagai

pemberian makanan lantaran mendapatkan kegembiraan, seperti

mengadakan pesta dan lain-lain41.

10. Waktu di Laksanakan Resepsi Pernikahan

Adapun mengenai kapan waktu dilaksanakan walimah tidak ditentukan

secara jelas dalam Nash42.Maka dari itu Para Ulama berbeda pendapat

mengenai waktu mengadakan walimah, apakah pada saat akad nikah atau

sesudahnya, atau memasuki masa khalwat, atau sesudahnya, atau antara

akad hingga mamasuki masa khalwat berakhir43.

39Kamal Mukar, Asas-asas hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang,
1993), h. 108.

40M.Thalib, fiqh Nabawi, (Surabaya : Al-Ikhlas), h. 232.

41M. Yunus, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1977), h. 89.
42M.Thalib, perkawinan MenurutIslam, (Surabaya: al-Ikhlas, 1993), h. 232.

43Ibid, h. 234.
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Ulama Mazhab Hambali berpendapat bahwa waktu pelaksanaan

walimah itu disunatkan setelah akad nikah berlangsung44.

Dikalangan ulama Syafi’iyah terdapat dua pendapat, yaitu:

a. Dikemukakan oleh Al-Marwadi yang menjelaskan bahwa

walimah itu ketika terjadi hubungan suami istri diantara kedua

mempelai45.

b. Dikemukakan oleh Imam Ibnu Subki yang menyatakan bahwa

walimah itu dilaksanakan setelah berlangsung hubungan suami

istri46.

Menurut Shaleh bin as-Sadlan dalam bukunya yang berjudul mahar

dan walimah yang lebih afdol dikatakan bahwa waktu yang paling baik

untuk mengadakan walimah itu antara akad hingga habis masa

pengantin47.

44 Abdul Aziz Dahlan, (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Lehtiar Baru Van Houfe,
1996), h. 1917.

45Ibid, h. 236.

46Ibid, h. 239.

47Shaleh bin Ghanim as-Sadlan, Mahar dan Walimah, (Jakarta: al- Kaustar, 1996), h.95


