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BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN WALIMATUL

‘URUSY

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara dua orang, laki-

laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan

keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari’at

Islam.1

Dalam Kamus Bahasa Indonesia pernikahan berasal dari kata kawin

yang artinya penyatuan dalam membentuk keluarga dengan lawan jenis.2

Sedangkan dalam bahasa Arab pernikahan berasal dari kata nikah yang

artinya mengumpulkan.3

Ibnu Hajar sebagaimana yang ditulis oleh Abdul Ghofar dalam

bukunya yang berjudul Fiqh Wanita,yang mengemukakan bahwa nikah itu

berarti akad.4 T.M Hasbi Ash Shidiqy sebagaimana yang ditulisnya dalam

kitabnya yang berjudul al-Islam, mengatakan bahwa pernikahan itu adalah

akad yang dijalin dengan pengakuan kedua belah pihak antara laki-laki

dan perempuan atas kerelaan kedua pihak yang berdasarkan sifat yang

ditentukan syara’ untuk menghalalkan hidup berumah tangga dan

1Moh Rifa’I, Fiqh Lengkap,( Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1987), cet. ke-3, h. 453.
2 Bambang Marhijanto, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, ( Surabaya: Terbit Terang,

1999), cet. ke- 1, h. 190.
3Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), cet. ke-1, h.

197.
4Abdul Ghofar, Fiqh Wanita, (Jakarta:Pustaka Al-Kausar, 2009), cet. ke-4, h. 397.
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menjadikan seseorang cenderung kepada yang lain.5 Dan Abdullah Sidik

sebagaimana yang ditulis oleh Abd. Shomad dalam bukunya yang berjudul

Pedoman Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam, yang mengemukakan

bahwa pernikahan itu adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki

dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang

tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta

mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa dan batin seseorang.6

2. Dasar Hukum Nikah

Pernikahan pada dasarnya diperintahkan atau dianjurkan oleh

syarak7. Adapun hal tersebut sesuai dengan yang tertulis dalam surat an-

Nisa’ ayat 1 dan 3 yang berbunyi :

1. An-Nisa’ ayat 1












Artinya: Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang

telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Dan dari
padanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan
perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah
yang dengan (menggunakan) namaNya kamu minta satu

5T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy, al-Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), cet. ke-2, Jilid 2, h.
246.

6 Abd. Shomad, Pedoman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: Kencana,
2010), cet. ke- 1, h. 274.

7 Abdul Ghofar, op.cit., h. 399.
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sama lain sesungguhnya Allah selalu menjaga dan
mengawasi kamu.8

2. an-Nisa’ ayat 3








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.9

Dan sabda Rasulullah s.a.w. :

ِمْن َسَعاَدِة اْبِن اََدَم اْلَمْرأَُة الصَّا َحلُة َواْلَمْسَكُن الصَّاِلُح َواْلَمْر َكُب الصَّا ِلُح 
السُّو ُءَواْلَمْر َكُب السوء َوِمْن ِشْقَوِة اْبِن اََدَم اْلَمْرأَُة السُّوُء َواْلَمْسَكُن 

)رَاهأمحد(
Artinya: “Di antara kebahagiaan bagi anak cucu Adam itu ada tiga,

demikian pula kesengsaraannya. Kebahagiaan dimaksud
adalah menikahi wanita (istri) yang shalihah, tempat tinggal
yang baik dan kendaraan yang nyaman. Sedangkan diantara
kesengsaraan adalah memiliki istri yang jahat, tempat
tinggal yang buruk dan kendaraan yang buruk pula. (HR.
Ahmad).10

3. Pendapat Ulama Terhadap Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan

8Depertemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta : Proyek Pengadaan kitab
suci al-Qur’an, 1995 ), h 540.

9Ibid.
10Abu Abdullah Ahmad, Ibnu Muhammad Ibn Hambal, Musnad Imam Ahmad bin

Hambal, (Kairo: Darul Hadist, 1995), Juz 2, No. 1445, h. 210
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Pernikahan yang disyari’atkan kepada Nabi Muhammad s.a.w.

merupakan ibadah yang dengannya telah menyempurnakan setengah dari

agamanya serta akan menemui Allah dalam keadaan suci dan bersih.11

Sebagaimana menurut pendapat fuqaha’ kalau dasar hukum

melakukan perkawinan itu adalah mubah atau ibadah. Namun dasar

hukum melakukan perkawinan yang mubah tersebut dapat berubah

berdasarkan sebab-sebab (illatnya) yakni dapat berubah menjadi makruh,

sunnah, wajib dan haram.12

Berdasarkan sebab-sebab tersebut hukum perkawinan dapat

dijabarkan sebagai berikut :

a. Mubah

Melakukan pernikahan itu mubah apabila seseorang yang ingin

menikah itu mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi

apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan

apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri, pernikahan

orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan

dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga

sejahtera.13

b. Makruh

Melakukan pernikahan itu makruh apabila seseorang yang ingin

menikah itu mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan

11Abdul Ghofar, op.cit., h.399.
12 M.Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta : Bumi Aksara 1996), cet. ke-1,

h. 21.
13Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta : Kencana, 2010), cet. ke-4, h. 21.
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cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak

memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin,

akan tetapi tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat

memenuhi kewajiban suami isteri dengan baik.14

c. Sunnah

Melakukan pernikahan itu sunnah apabila seseorang yang ingin

menikah itu mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melakukan

perkawinan, akan tetapi kalau tidak menikah tidak dikhawatirkan akan

berbuat zina.15

d. Wajib

Melakukan pernikahan itu wajib apabila seseorang yang ingin

menikah itu mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan

dikhawatirkan akan akan melakukan perbuatan zina apabila tidak

menikah.16

e. Haram

Melakukan pernikahan itu haram apabila seseorang yang ingin

menikah itu mempunyai keinginan tetapi tidak mempunyai

kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-

kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan

pernikahan dirinya dan isterinya akan terlantar.17

14Ibid.
15Ibid., h. 19.
16Ibid.
17Ibid., h. 20.
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4. Rukun dan Syarat Pernikahan18

Dalam memahami tentang rukun pernikahan ini ada beberapa buku

dan pendapat yang mengutarakan dan menguraikan dengan susunan yang

berbeda tetapi tetap sama intinya. Pernikahan yang di dalamnya terdapat

akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan

kedua belah pihak yang mengadakan akad.

Jumhur ‘Ulama’ sepakat bahwa rukun pernikahan terdiri atas :

1. Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan.

2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau

wakilnya yang akan menikahkannya, berdasarkan sabda Nabi SAW :

اَیَُّما اْمَرأٍَة نَِكَحْت قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: َوَعْن َعا ئَِشة رضاى هللا عنھا قالت
)اخرجھ االربعة اال للنسائ(بَِغْیِر اِْذِن َولِیِّھَا فَنَِكا ُحھَا بَاِطٌل 

Artinya: “Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya,

maka pernikahannya batal.19

3. Adanya dua orang saksi.

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang saksi

yang menyaksiakan akad nikah tersebut, berdasarkan Hadis Nabi

SAW:

َال نَِكاَح اِالِّ بَِولِيِّ َوَشاِھَدى :أبِیھ رضى هللا َعنھا قالَ َوَعْن أبِْي بِْرَدةَ َعْن أَبِى ُمو سى عَن  
)رواه احمد(َعْدٍل 

18Ibid., h. 45
19Muhammad Ibn Isa at-Turmudzi, Sunan at-Turmudzi, (Kairo: Syarikah Muktabah wa

Muktabah Mustafa al Baabi al Halabi, 1975), Juz 3, No. 1102, h. 339.
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Artinya: “Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi

yang adil”.20

4. Shighat akad nikah,

Yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari

pihakwanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.21

Maksud ijab dalam akad nikah seperti ijab dalam berbagai

transaksi lain, yaitu pernyataan yang keluar dari salah satu pihak yang

mengadakan akad atau transaksi, baik berupa kata-kata, tulisan, atau

isyarat yang mengungkapkan adanya keinginan terjadinya akad, baik

salah satunya dari pihak suami atau dari pihak istri. Sedangkan qabul

adalah pernyataan yang datang dari pihak kedua baik berupa kata-

kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan persetujuan

ridhanya.22

Adapun syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya

perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu

sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai

suami isteri.23

Dalam menjelaskan masalah syarat nikah ini, terdapat juga

perbedaan dalam penyusunan syarat akan tetapi tetap pada inti yang

20Abu Abdullah Ahmad Ibn Muhammad, Ibnu Hambal, op.cit., Juz 3, No. 2260, h. 38.
21Abdul Rahman Ghozali, op.cit,. h. 47.
22Moh Rifa’I, op.cit., h. 99.
23Ibid.
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sama. Syari’at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi

oleh calon kedua mempelai yang sesuai dan berdasarkan ijtihad para

ulama.24

a) Syarat-syarat calon suami:

1. Beragama Islam

2. Bukan mahram dari calon istri dan jelas halal kawin dengan

calon isteri

3. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki

4. Orangnya diketahui dan tertentu

5. Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon isteri serta tahu

betul calon istrinya halal baginya.

6. Calon suami rela (tidak dipaksa/terpaksa) untuk melakukan

perkawinan itu dan ataskemauan sendiri.

7. Tidak sedang melakukan Ihram.

8. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon istri.

9. Tidak sedang mempunyai istri empat.25

b) Syarat-syarat calon isteri:

1. Beragama Islam atau ahli kitab.

2. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan

mahram, tidak dalam sedang iddah.

3. Terang bahwa ia wanita, bukan khuntsa (banci)

4. Wanita itu tentu orangnya (jelas orangnya)

24Ibid.
25Abdul Rahman Ghozali, op.cit,. h. 50
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5. Tidak dipaksa ( merdeka, atas kemauan sendiri/ikhtiyar).

6. Tidak sedang ihram haji atau umrah.26

c) Mahar

Mahar merupakan sesuatu yang diserahkan oleh suami kepada

istrinya yang berupa harta ketika ia mengawininya.27 Adapun dasar

hukumnya ada dalam firman Allah surat an-Nisa’ ayat 4, berbunyi:






Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu

nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.
Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian
dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah
(ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap
lagi baik akibatnya.28

d) Syarat-syarat ijab qabul.

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan qabul dengan

lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian

perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat

tangan atau kepala yang bisa dipahami.29

26Ibid.
27Ahmad al-hajji al-kurdi, Hukum-Hukum Wanita Dalam Fiqh Islam,penerjemah Moh

Zuhri, Ahmad Qorib, ( Semarang: Dina Utama, 2000), cet. ke-1, h. 32.
28Depertemen Agama RI, op.cit., h. 540.
29Moh Rifa’I, op.cit., h. 46.
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Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau

walinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau

wakilnya.30

Imam Hanafi sebagaimana yang ditulis oleh Abdul Rahman

Ghozali dalam bukunya yang berjudul Fiqh Munakahat

mengemukakan bahwa boleh ada jarak antara ijab dan qabul asal

masih di dalam satu majelis dan tidak ada hal-hal yang menunjukkan

salah satu pihak berplaing dari maksud akad itu.31

e) Syarat-syarat Wali.

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai

perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau

wakilnya.32Adapun syarat-syaratnya ialah seorang wali hendaknya:

1. Laki-laki

2. muslim

3. Baligh

4. Waras akalnya

5. Adil (tidak fasik)

6. Tidak dipaksa

7. Tidak sedang berihram.33

Adapun urutan orang-orang yang boleh menjadi wali dalam

pernikahan yaitu:

30Ibid.
31Abdul Rahman Ghozali, op.cit., h. 57.
32Ibid.
33ibid



34

1. Ayah kandung,

2. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas,

3. Saudara laki-laki kandung,

4. Saudara laki-laki seayah,

5. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung,

6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah,

7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung,

8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah

9. Saudara laki-laki ayah sekandung (paman)

10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)

11. Anak laki-laki paman sekandung

12. Anak laki-laki paman seayah

13. Saudara laki-laki kakek kandung

14. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung

15. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah

16. Wali hakim.34

Sebagaimana menurut fuqaha yang memegangi adanya wali

dan macam-macam wali ada tiga yaitu: wali nasab(keturunan), wali

penguasa (wali hakim) dan wali bekas tuan (maula).35

f) Syarat-syarat Saksi36

34Ahmad Rhofik,Hukum Islam di Indonesia I, (Jakarta: PT.Raja Grapindo Persada, 2013
), cet. ke-1, h. 87

35Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), cet. ke-2, h. 419
36Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009),

cet. ke 3, h. 70.
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Adapun syarat saksi yang menghadiri akad nikah haruslah

dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar

serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah.37

Adapun kewajiban adanya saksi tidak lain, hanyalah untuk

kemaslahatan kedua belah pihak dan masyarakat. Misalnya, salah

seorang mengingkari, hal itu dapat dielakkan oleh adanya dua orang

saksi. Juga misalnya apabila terjadi kecurigaan masyarakat, maka

dua orang saksi dapatlah menjadi pembela terhadap adanya akad

perkawinan dari sepasang suami isteri. Disamping itu, menyangkut

pula keturunan apakah benar yang lahir adalah dari perkawinan

suami istri tersebut. Dan di sinilah saksi itu dapat memberikan

kesaksiannya.38

5. Pernikahan Yang Dilarang

Larangan menikah antara seorang laki-laki dan seorang

perempuan menurut syara’ secara garis besar di bagi dua, yaitu

larangan selamanya dan larangan semrntara.39 Adapun larangan-

larangan tersebut:

1. Larangan Menikah Untuk Selamanya

Larangan-larangan menikah yang bersifat selamanya ini

ada yang disepakati dan ada pula yang masih diperselisihkan,

namun yang disepakati ada tiga yaitu:

a. Larangan nikah karena pertaliannasab

37Ibid.
38H. Rasjid Sulaiman, Fiqh Islam, (Jakarta: Attahiriyah, 1954), cet. ke-1, h. 78.
39 Husein Al-Bahresy, Pedoman Fiqh Islam, ( Surabaya: al-Ikhlas, 1981), cet. ke-1,h. 231.
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Larangan nikah karena nasab ini didasarkan pada

firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 23 berbunyi:





















Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu;

anak-anakmu yang perempuan saudara-
saudaramu yang perempuan, saudara-saudara
bapakmu yang perempuan; saudara-saudara
ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan
dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak
perempuan dari saudara-saudaramu yang
perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu;
saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu
(mertua); anak-anak isterimu yang dalam
pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu
campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan
isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka
tidak berdosa kamu mengawininya; (dan
diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu
(menantu); dan menghimpunkan (dalam
perkawinan) dua perempuan yang bersaudara,
kecuali yang telah terjadi pada masa lampau;
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.40

40Depertemen Agama RI, op.cit., h. 548.
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Berdasarkan ayat di atas, wanita-wanita yang haram dinikahi

untuk selamanya (halangan abadi) karena bertalian nasab:

1. Ibu yang dimaksud ialah perempuan yang ada hubungan darah

dalam garis keturunan garis ke atas, yaitu ibu, nenek (baik dari

pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas)

2. Anak perempuan yang dimaksud adalah wanita yang

mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yakni

anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki

maupun anak perempuan dan seterusnya ke bawah,

3. Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu

saja,

4. Bibi yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara

sekandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas,

5. Kemenakan (keponakan) perempuan yaitu anak perempuan

saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke

bawah.41

b. Larangan Menikah Karena Sesusuan

Larangan nikah karena hubungan susuan ini didasarkan pada

firman Allah surat An-Nisa’ yang sama dengan surat dan ayat

sebelumnya dan jika diperincikan hubungan sesusuan yang

diharamkan tersebut adalah:

41 Abdul Rahman Ghozali, op.cit., h. 105.
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1. Ibu susuan yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang wanita

yang pernah menyusui seorang anak dipandang sebagai ibu oleh

anak yang disusui tersebut, sehingga haram melakukan

pernikahan

2. Nenek susuan yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari

ibu yang pernah menyusui, suami dari ibu yang pernah

menyusui tersebut dipandang seperti ayah bagi anak susuan,

sehingga haram melakukan pernikahan

3. Bibi susuan yaitu saudara perempuan ibu susuan atau saudara

perempuan suami ibu susuan atau seterusnya ke atas

4. Kemenakan susuan perempuan, yaitu anak perempuan dari

saudara ibu susuan

5. Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung

maupun seibu saja.42

Sebagai tambahan penjelasan sekitar susuan ini dapat

dikemukakan beberapa hal:

1. Yang dimaksud dengan susuan yang mengakibatkan keharaman

perkawinan ialah susuan yang diberikan pada anak yang

memang masih memperoleh makanan dari air susu

2. Mengenai berapa kali seorang bayi diberikan susu oleh seorang

ibu yang menimbulkan keharaman perkawinan seperti

keharaman hubungan nasab, dengan melihat dalil di atas tidak

42Ibid.,h. 107.
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ada batasan jumlahnya, asal seorang bayi telah menyusu dan

kenyang pada seseorang, maka hal tersebut menyebabkan

keharaman untuk melakukan pernikahan.43

c. Larangan nikah karena hubungan mushaharah

Larangan menikah karena hubungan mushaharah ini adalah

keharaman menikah karena adanya akad (pekawinan) yang sah.44

Adapun dasarnya sama dengan dalil yang di atas. Jika diperincikan

adalah sebagai berikut:

1. Mertua perempuan, nenek perempuan isteri dan seterusnya, baik

garis ibu atau ayah,

2. Anak tiri, dengan syarat kalau telah terjadi hubungan kelamin

antara suami atau ibu anak tersebut,

3. Menantu yaitu isteri anak, isteri cucu, dan seterusnya ke bawah,

4. Ibu tiri yaitu bekas isteri ayah, untuk ini tidak disyaratkan

adanya hubungan badan antara ibu dan ayah.45

d. Larangan menikah karena sumpah li’an

Seorang suami yang menuduh isterinya berbuat zina tanpa

mendatangkan empat orang saksi, maka suaminya diharuskan

bersumpah empat kali dan yang kelima kali dilanjutkan

menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila tindakannya

itu dusta. Sumpah demikian disebut sumpah li’an, dan apabila ini

43Ibid.
44Ibid.
45Ibid., h. 108.
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terjadi maka diantara suami istri putus hubungan untuk selama-

lamanya.46

2. Larangan menikah untuk sementara waktu

Wanita yang haram dinikahi untuk sementara waktu, mereka

adalah perempuan yang masih ada dalam keadaan tertentu, apabila

keadaan itu sudah hilang, maka larangan itu dicabut, dan perempuan itu

menjadi halal untuk dinikahi.47

Adapun wanita-wanita yang haram dinikahi untuk sementara waktu

adalah sebagai berikut:

1. Dua perempuan bersaudara haram dinikahi oleh seoranglaki-laki

dalam waktu yang bersamaan.48

2. Wanita yang terkait perkawinan dengan laki-laki lain, haram

dinikahi oleh seorang laki-laki.49 Keharaman ini disebut dalam surat

an-Nisa’ ayat 24, berbunyi:















46Ibid., h. 111.
47Sa’id abdullah,Risalah Nikah, Penerjemah Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002),

cet. ke-1, h. 98.
48Ibid.
49 Abdul Rahman Ghozali, op.cit., h. 113.
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Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang
bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah
telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas
kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian
(yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk
dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang
telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka,
berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna),
sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi
kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling
merelakannya, sesudah menentukan mahar itu.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha
Bijaksana.50

3. Wanita yang sedang di dalam iddah cerai maupun iddah ditinggal

mati.51 Berdasarkan firman Allah surat al-Baqarahayat 228 dan 234,

berbunyi:























50Depertemen Agama RI,op.cit., h. 348.
51Abdul Rahman Gozali, op.cit., h. 107.



42

Artinya: wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri
(menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka
Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam
rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari
akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam
masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki
ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang
dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan
tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan
daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana. Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu
dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri
itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh
hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada
dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat
terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui
apa yang kamu perbuat.52

4. Wanita yang ditalak tiga, haram dinikahi lagi dengan bekas suaminya,

kecuali kalau sudah menikah lagi dengan orang lain dan melakukan

hubungan kelamin serta diceraikan oleh suami terakhirnya dan habis

masa iddahnya.53

B. Walimatul ‘Urusy

1. Pengertian Walimatul ‘Urusy

Walimah berarti penyajian makanan untuk acara pesta. Ada juga

yang mengatakan, walimah berarti segala macam makanan yang

52Depertemen Agama RI,op.,cit, h. 50.
53Abdul Rahman Ghozali, op.,cit, h. 113.
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dihidangkan untuk acara pesta lainnya.54 Sedangkan dalam kamus bahasa

Arab walimatul ‘urusy berarti pesta perkawinan.55

Adapun asal kata walimah adalah sempurnanya sesuatu dan

berkumpulnya sesuatu. Dalam bahasa Arab dikatakan aulamarrajulu, jika

akal dan akhlaknya bersatu. Kemudian makna ini diadopsiuntuk nama

makanan dan hidangan pengantin yang diadakan karena adanya

pernikahan seorang laki-laki dan wanita. Maka dari itu walimah tidak

pernah dipakai kecuali untuk hidangan pengantin.56

Al-Azhari sebagaimana yang ditulis oleh Syaikh Hasan Ayyub dalam

bukunya yang berjudul Fikih Wanita mengemukakan, kata alwalimah itu

diambil dari kata aulama yang merupakan jamak, karena adanya dua orang

yang sedang bertemu. Ibnu Arabi sebagaimana yang ditulis oleh

SyaikhHasan Ayyub dalam bukunya yang berjudul Fiqh Wanita juga

menyebutkan, kata itu padadasarnya kesempurnaan dan persatuan suatu

yang berlangsung di suatu tempat yang banyak makanan dan memperoleh

kebahagiaan.57

Walimah juga diartikan sebgai makanan dalam perkawinan, berasal

dari kata walam, yaitu mengumpulkan, karena suami istri berkumpul.58

2. Pendapat Ulama Terhadap Hukum dan Dasar Hukum Walimatul ‘Urusy

54Syaikh Kamil Muhammad “Uwaidah, Fiqh Wanita, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1998),
cet. ke-1, h. 478.

55Mahmud Yunus, op.,cit, h. 260.
56Saleh Al-Fauzan, Fiqih Sehari-hari, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad

Ikhwani & Budiman, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), cet. ke-1, h. 678.
57Syaikh Hasan Ayyub, Fiqh Keluarga, (Jakarta: Pustaka al-Kausar,2001), cet. ke-1, h.

131.
58 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan

Bintang, 1993), cet. ke-1, h. 108.
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Agama menganjurkan kepada orang yang melaksanakan

perkawinannya mengadakan walimah, tetapi tidak memberikan bentuk

minimum ataupun bentuk maksimum dari walimah itu. Hal ini

memberikan isyarat bahwa walimah itu diadakan sesuai dengan

kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinannya, dengan

mengingat agar dalam pelaksanaan walimah itu tidak ada keborosan,

kemubaziran lebih-lebih disertai sifat angkuh dan membanggakan

diri.59Menurut ijmak juga tidak ada batasan maksimal maupun minimal

tentang besar kecilnya walimah.60

Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan walimah itu hukumnya

sunatmu’akkad.61 Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah s.a.w. yang

diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu:

مارأ يس رسول اهللا صلى صلى اهللا عليه وسلم اومل : عن أنس بن ما لك وال
)رواه البخا رى. (فإ نه ذبح شا ةعلى شى ء من نسا ئه ما أ ومل على زينب،

Artinya: “dari Anas bin Malik, ia berkata, “Aku tidak pernah melihat
(tidak mengetahui Rasulullah s.a.w. membuat walimah atas
sesuatu di antara istri-istri beliau sebagaimana beliau
membuat walimah untuk Zainab, beliau hanya menyembeli
seekor kambing”.62

النيب صلى اهللا عليه وسلم على بعض اومل:عن صفية بنت شيبة قالت 
)رواه البخارى( نسا ئه مبد ين من شعري

59Ibid., h.109.
60Sa’di Abu Habieb, Ensiklopedi Ijmak, penerjemah Sahal Machfudz & Mustofa Bisri,

(Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2006), cet. ke- 6, h. 898.
61 Slamet Abidin, Fiqh Munkahat, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), cet. ke-1, h. 149.
62Bukhar. Sahih Bukhari, (Bairut: Darul Kitabul Alamiah, 1998), Juz.3, No. 5168, h. 453.
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Artinya: “Syafiyyah binti Syaibah mengatakan.“Nabi SAW

menyelenggarakan walimah ketika beliau menikahi salah

seorang istrinya hanya dengan dua mud gandum”63

Dari hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa walimahitu boleh

diadakan dengan makanan apa saja sesuai dengan kemampuan. Hal itu

ditunjukkan oleh Nabi SAW bahwa perbedaan-perbedaan dalam

mengadakan walimah oleh beliau bukan merendahkan atau melebihkan

salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata di sesuaikan dengan keadaan

seketika sulit atau lapang.64

3. Batas Walimah ‘Urusy

Dalam buku Ensiklopedi Ijmak, yang ditulis oleh Sa’id Abu Habieb

dan diterjemahkan oleh Sahal Machfuzd dan Musthofa Bisri disebutkan

bahwa menurut kesepakatan ulama tidak ada batasan maksimal maupun

minimal tentang besar kacilnya walimah, tetapi sesuai dengan

kemampuannya.65

4. Waktu pelaksanaan walimah ‘urusy

Dalam kitab Fathul Baari, sebagaimana yang dikutip oleh Syaikh

Hasan Ayyub disebutkan bahwa para ulama salaf berbeda pendapat

mengenai waktu walimah, apakah diadakan pada saat diselenggarakannya

akad nikah atau setelahnya.66

63Ibid., No. 5176, h. 454.
64Slamet Abidin, op.cit., h. 151.
65Sa’id Abu Habieb, Ensiklopedi Ijmak,perjemaSahal Machfuzd dan Mustofa Bisri,
(Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2006), cet. ke-6, h. 898.
66Syaikh Hasan Ayub, op.cit., h. 100.
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5. Hukum menghadiri walimatul ‘urusy

Untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan dan menggembirakan

orang yang mengundang, maka orang yang diundang walimah wajib

mendatanginya. Adapun wajibnya mendatangi undangan walimah apabila:

a. Tidak ada uzur syar’i

b. Dalam walimah itu tidak ada atau tidak digunakan untuk perbuatan

munkar

c. Yang diundang baik dari kalangan orang kaya maupun miskin.67

Adapun mengenai hukum menghadiri walimah, menurut Syafi’i,

Hambali dan Maliki adalah wajib berdasarkan hadis:

شر الطعا مطعا م الو : العن أيب هر ير ة رضي اللح عنه، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ق
ليمة مينعها من يأ تيها ويد عى اليها من يأ با ها ومن مل  جيب الد عو ة فقد عصى اهللا 

)رو اه مسلم(ور سو له 
Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi s.a.w

bersabda, sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah
karena orang-orang yang layak untuk diundang tiidak diundang
(seperti orang miskin), dan orang yang seharusnya tidak
diundang malah diundang (oang-orang kaya). Barang siapa
yang tidak memenuhi undangan (tanpa udzur), maka dia telah
durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya”.68

Dan sabda Rasulullah

إذا دعي أحد  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أيب هر ير ة رضىي اهللا عنه قال 
)مسلمرواه (كم فاجيب، فإن كان صا ئما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم 

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a dia berkata, “Rasulullah s.a.w pernah
bersabda, ‘apabila salah seorangdari kamu diundang kesuatu
walimah, maka hadirilah. Jika ia sedang berpuasa maka
hendaklah ia mendoakan (kebaikan dan keberakohan), dan jika

67Slamet Abidin, op.cit., h. 152.
68Imam Muhyiddin an-Nabawi, Shohih Muslim, (Bairud: Dar, alMa’rifah, 1996), Juz. 9,

No. 3511, h. 239.
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ia tidak berpuasa maka hendaklah ia makan makanan yang
dihidangkan”.69

Dalam  undangan walimah harus tidak ada yang menyebabkan orang

lain terganggu karena kehadirannya, karena orang tersebut tidak layak

duduk bersama undangan lainnya. Jika semacam itu ada, maka para

undangan lainnya boleh tidak hadir, misalnya mengundang orang-orang

yang rendah akhlaknya sedangkan undangan lainnya terhormat.70

Harus dalam walimahitu tidak ada kemungkinan, seperti minum

khamar. Jika yang tersebut ini ada, dilihat dulu. Kalau yang diundangitu

termasuk orang yang apabila hadir dapat mencegah kemungkaran, maka

hendaklah ia hadir mengabulkan undangan dan menghilangkan

kemungkaran itu. Dan jika tidak, haram menghadirinya karena demikian

itu berarti sama seperti orang yang merelakan dan mengakui

kemungkaran.71

69 Ibid., No. 3504, h. 237.
70Imam Ttaqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad alHusaini, op.cit, h. 147.
71Ibid., h. 148.


