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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah Perkawinan merupakan salah satu unsur yang sangat penting

dalam kehidupan manusia. Perkawinan merupakan unsur yang akan

meneruskan kelangsungan kehidupan manusia dan masyarakat di bumi ini,

perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan akan

menimbulkan keluarga yang nantinya akan berkembang menjadi kerabat dan

masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan ikatan sebuah perkawinan perlu

dilestarikan demi tercapai tujuan yang dimaksudkan dalam perkawinan itu

sendiri.

Dalam perkawinan terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi demi

kelancaran perkawinan tersebut, diantaranya adalah rukun dan syarat. Rukun

dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut

dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata

tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan

sesuatu yang harus terpenuhi.

Dalam suatu acara perkawinan, rukun dan syaratnya tidak boleh

tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak

lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda rukun adalah sesuatu yang

berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang
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mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya

dan tidak merupakan unsurnya.

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun

dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama yang perbedaan

ini tidak bersifat substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut

disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua

ulama sependapat dalam dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada

dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin,

perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang

akan menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau maskawin.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka rukun perkawinan secara

lengkap adalah sebagai berikut:1

a. Calon mempelai laki-laki;

b. Calon mempelai perempuan;

c. Wali dari mempelai perempuan;

d. Dua orang saksi;

e. Ijab dan qabul.

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke

dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti diserahkan pada waktu akad

itu berlangsung. Dengan demikian, maka mahar itu termasuk ke dalam syarat

perkawinan.

1 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat
dan Undang-Undang Perkawinan,(Jakarta: Kencana, 2006), h. 59-61
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Dari penjelasan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum

pemberian mahar oleh calon suami kepada calon istri adalah wajib, dengan

arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar

kepada istrinya itu dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada

istrinya.

Dasar wajibnya menyerahkan mahar itu di tetapkan dalam Al-Qur’an

Surah An-nisa’ ayat 4 yang 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”.2

Langkah awal dari perkawinan adalah menentukan dan memilih jodoh

yang akan hidup bersama dalam perkawinan. Dalam pilihan itu dikemukakan

beberapa alternatif atau kriteria untuk dijadikan dasar pilihan. Setelah

mendapatkan jodoh sesuai dengan pilihan dan petunjuk agama, tahap

selanjutnya menyampaikan kehendak atau melamar jodoh yang telah

didapatkan itu.

Begitupun yang terjadi dalam perkawinan adat suku melayu Kadur.

Sebelum prosesi pertunangan dilaksanakan, ada beberapa tahap yang harus

dilalui oleh calon mempelai laki-laki, salah satu diantaranya adalah merisik.

2 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Asy Syifa’),
h. 61
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Merisik adalah proses perkenlan dari pihak keluarga calon mempelai

laki-laki kepada pihak calon mempelai wanita, kemudian proses antar tande

penentuan pemberian uang hantar belanja. Uang hantar belanja adalah uang

yang akan diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada pihak

keluarga calon mempelai wanita apabila lamaran tersebut diterima.

Uang hantaran belanja merupakan sejumlah uang yang wajib

diserahkan oleh calon mempelai suami kepada pihak keluarga calon istri,

yang akan digunakan sebagai biaya dalam resepsi perkawinan dan belum

termasuk mahar.

Masyarakat suku melayu Kadur menganggap bahwa pemberian Uang

hantaran dalam perkawinan adat mereka adalah suatu kewajiban yang tidak

bisa diabaikan. Tidak ada uang hantaran berarti tidak ada perkawinan.

Masyarakat Desa Kadur beranggapan bahwa kewajiban atau keharusan

memberikan uang hantaran belanja seperti kewajiban memberikan mahar.

Hal ini terjadi karena antara uang hantaran belanja dan mahar adalah

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Seorang calon suami

yang memberikan uang hantaran kepada pihak keluarga calon istri bukan

berarti secara langsung telah memberikan mahar. Karena uang hantaran

tersebut belum termasuk mahar. Sehingga jika uang hantaran tidak ada maka

perkawinan pun tidak akan pernah terjadi.

Jika dalam perkawinan adat suku lain uang hantaran tersebut

ditetapkan berdasarkan musyawarah kedua belah pihak, namun di Desa

Kadur Kecamatan Rupat Utara besarnya hantaran ditetapkan oleh lembaga
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adat setempat, karena yang sangat berperan dalam proses tersebut justru

Ketua Adat. Uang hantaran akan diberikan kepada pihak keluarga calon istri

dan uang hantaran tersebut khusus digunakan untuk biaya resepsi

perkawinan.

Uang hantaran yang diberikan oleh calon suami jumlahnya dibawah

standar yang berlaku di Kecamatan Rupat Pada Umumnya. Adapun kisaran

hantaran pada umumnya antara 10 – 25 Juta Rupiah, namun Lembaga Adat

menetapkan sebesar Rp. 8.000.000 dan tidak boleh kurang atau lebih.

Seperti kasus pernikahan antara M. Rafi dan Zaleha, dalam perundingan

kedua belah pihak, lembaga adat telah menetapkan jumlah hantaran sebesar

Rp. 8.000.000 namun dalam pelaksanaan walimah biaya yang dikeluarga

pihak perempuan mencapai 20 juta rupiah dengan demikian dapat dilihat

bahwa hantaran yang fungsinya sebagai walimah kurang dari pada cukup.

Padahal dalam hukum Islam, setelah melaksanakan pernikahan dianjurkan

untuk melaksanakan walimah. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi yang berasal

dari Anas ibn Malik yaitu :3

َأنَّ اَلنَِّبيَّ صلى اهللا عليه وسلم رََأى َعَلى َعْبِد اَلرَّْحَمِن ( َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك رضي اهللا عنه 
ِإنِّي تـََزوَّْجُت ِاْمَرَأًة َعَلى ! يَا َرُسوَل اَللَِّه : قَاَل ? , َما َهَذا : قَاَل , ْبِن َعْوٍف َأثـََر ُصْفَرٍة 

ُمْسِلمٍ ِ)َلْو ِبَشاٍة َأْوِلْم وَ , فـََباَرَك اَللَُّه َلَك : فـََقاَل . ِمْن َذَهبٍ َوْزِن نـََواٍة 
Artinya : Anas  bin Malik RA  menceritakan, bahwa  Nabi SAW melihat

bekas kuning pada kain Abdur Rahaman bin Auf, maka beliau

bertanya, Apa ini? Jawabnya sesungguhnya, saya wahai

Rasulullah baru menikahi wanita dengan maskawinnya sebesar

biji dari emas. Jawab Rasulullah, Semoga Allah memeberkahimu.

3 Opcit, h. 156.
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Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih)

seekor kambing. (H.R. Muslim).4

Perintah Nabi untuk mengadakan walimah dalam hadis ini tidak

mengandung arti wajib, tetapi hanya 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 untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan

dengan menyesuaikannya dengan tuntunan Islam.5

Ulama yang berbeda pendapat dengan jumhur ulama adalah

Zhahiriyah yang mengatakan bahwa diwajibkan atas setiap orang yang

melangsungkan perkawinan untuk mengadakan walimah al-urs, baik secara

kecil-kecilan maupun secara besar-besaran sesuai dengan keadaan

ekonominya yang mengadakan perkawinan.6

Jika kita perhatikan hadits-hadits yang mensyariatkan adanya

walimah, maka zahir hadits menunjukkan bahwa yang bertanggung jawab

mengadakan walimah adalah mempelai pria bukan istrinya dan bukan pula

wali sang istri. Hal tersebut sebagaimana yang dilakukan Nabi shallallahu

‘alaihi wa sallam terhadap pernikahan istri-istri beliau dan juga perintah Nabi

shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada Abdurrahman bin Auf radhiallahu

‘anhu untuk mengadakan walimah atas pernikahannya.

4 Imam Muslim, Shahih Muslim Juz 5, (Da>r al Kutub al- Ilmiyah, 1994), h 75.
5 Amir Syarifuddin, Loc cit
6 Ibn Hajar, Bulughul Maram, diterjemahkan Irfan Maulana Hakim (Bandung: PT.

Mizan Pustaka, 2010), h. 427.
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Ini menunjukkan bahwa, pada asalnya, pengadaan walimah adalah

tanggung jawab suami. Alasan sehingga tanggung jawab suami karena, sang

suamilah yang berkewajiban menafkahi istri, dan kewajiban nafkah ini

mencakup pelaksanaan pesta pernikahan keduanya.Berdasarkan penjelasan

hadits diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan walimah (resepsi

pernikahan) ditanggung oleh pihak laki-laki.

Bila dilihat dari kasus yang terjadi di Desa Kadur, uang hantaran yang

menurut adat dipergunakan untuk pembelian peralatan kamar dan untuk acara

walimah (resepsi pernikahan) di tetapkan oleh lembaga adat dan bukan atas

kesepakatan dua belah pihak kurang dari kata cukup sehingga dalam

pelaksanaan walimah pihak perempuan kewalahan dan akibatnya banyak

yang meminjam dengan orang lain untuk mencukupi kebutuhan pelaksanaan

walimah.

Kebiasaan inilah yang berlaku pada masyarakat Desa Kadur

Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis sejak lama dan turun menurun dari

satu periode ke periode selanjutnya sampai sekarang.

Pada hakikatnya dalam hukum perkawinan islam tidak ada kewajiban

untuk memberikan uang hantaran, kewajiban yang ada dalam perkawinan

Islam hanya memberikan mahar kepada calon istri. Oleh karena itu penulis

tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul " Peranan Lembaga Adat

Melayu Kadur Dalam Menetapkan Uang Hantaran Ditinjau Dari

Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kadur Kecamatan Rupat

Utara Kabupaten Bengkalis)”
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B. Rumusan Masalah

Setelah mencermati permasalahanyang berkaitan dengan perihal uang

hantaran, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Lembaga Adat Melayu Kadur dalam menetapkan

uang hantaran belanja di Desa Kadur Kecamatan Rupat Utara?

2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap peranan Lembaga Adat

Melayu Kadur dalam menetapkan uang hantaran di Desa Kadur

Kecamatan Rupat Utara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui sejauh mana peranan Lembaga Adat Melayu

Kadur dalam menetapkan uang hantaran di Desa Kadur Kecamatan

Rupat Utara

b. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam tentang

peranan Lembaga Adat Melayu Kadur dalam menetapkan uang

hantaran di Desa Kadur Kecamatan Rupat

2. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai suatu kegunaan yang sekurang

kurangnya dapat difungsikan dalam 2 aspek (aspek teoritis dan aspek

praktis), yaitu:

a. Aspek teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah khazanah

keilmuan yaitu untuk dijadikan bahan acuan dalam rangka
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mengembangkan teori hukum kekeluargaan khususnya hukum

perkawinan.

b. Aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan

dan pedoman bagi para masyarakat khususnya para tokoh agama,

ulama dan praktisi hukum dalam rangka program pembinaan serta

pemantapan kehidupan beragama khususnya hukum perkawinan

sesuai dengan ajaran Islam, serta sebagai motivator bagi penulis

secara pribadi untuk lebih giat dalam mengembangkan keilmuan

dan lebih berkarya khususnya di bidang hukum

D. Kerangka Teoritis

Islam sebagai hukum yang akomodatif mencakup ‘Urf, yaitu suatu

kebiasaan yang hidup di masyarakat dan terus dipelihara sebagaimana

tercermin dalam kaidah fiqh:

7 اَْلَعاَدةُ ُمَحكََّمة

Kaidah ini merupakan segala sesuatu yang telah biasa dikerjakan

masyarakat dan tidak menyalahi nash syara’ yang bisa dijadikan

patokan.8

Di dalam ilmu ushul fiqh, ‘urf dibagi menjadi dua yaitu ‘urf sahih

dan ‘urf fasid. ‘Urf sahih yaitu suatu kebiasaan masyarakat yang tidak

bertentangan dengan dalil-dalil syara’.

Sedangkan ‘urf fasid yaitu sesuatu yang sudah menjadi tradisi

manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara’, atau

7 Asymuni A. Rahman, Kedudukan Adat Kebiasaan (‘urf) Dalam Hukum
Islam, (Yogyakarta: CV. Bina Usaha, 1983), h. 1-5

8 Ibid.
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menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang

wajib.9

Terhadap ‘urf yang sahih kita harus menjaganya dan

melaksanakannya selama tidak bertentangan dengan nash-nash dalil

syara’. Sedangkan ‘urf yang fasid kita tidak wajib melaksanakan dan

melestarikannya dan berdosa hukumnya untuk melaksanakannya10.

‘Urf atau adat kebiasaan dapat diterima sebagai ketentuan hukum

Islam dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan yang dilakukan itu logis dan relevan dengan akal

sehat manusia, hal ini menunjukkkan bahwa perbuatan tersebut tidak

mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.

2. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu berulang-ulang atau

telah mendarah daging pada perilaku masyarakat.

3. Tidak mendatangkan kemudharatan atau kerusakan serta sejalan

dengan jiwa dan akal sehat yang sejahtera.

4. Perbuatan itu tidak bertentangan dengan ketentuan nash baik .11

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat dan lengkap pada hasil

penelitian nanti, jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah

9 Abdul Wahhab Khallaf, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Ilmu usul
Fiqh, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), h. 123-124.

10 Ibid. h. 89.
11 Muhlish Umam, Kaidah-kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar

Istimbath Hukum Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 142.
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menggunakan penelitian lapangan (field research), yang merupakan

penelitian secara rinci pada subjek dan objek penelitian.

Ide pentingnya adalah bahwa penelitian ini berangkat dari

lapangan untuk mengamati atau mengadakan pengamatan tentang

suatu fenomena dalam suatu keadaan.12 Adapun penelitian ini

mengambil lokasi di Desa Kadur Kecamatan Rupat Utara Kabupaten

Bengkalis.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Kadur

Kecamatan Rupat. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini

penetapan uang hantaran oleh lembaga adat Kadur.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan nilai yang mungkin, hasil

pengukuran ataupun penghitungan, kualitatif ataupun kuantitatif

mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang

lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. Atau dengan

kata lain, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.13

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat

Desa Kadur Kecamatan Rupat Utara yang berjumlah 370 Kepala

Keluarga.

12 Lexy J.Moloeng, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2004), h. 26.

13 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta:
P.T. Rineka Cipta, 2006), Cet. XIII, h. 130.
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b. Sampel

Sampel adalah bagian dari sebuah populasi yang dianggap dapat

mewakili populasi tersebut.14 Atau dengan kata lain sampel adalah

sebagian atau wakil populasi yang diteliti.15

Dalam penelitian ini, karena populasi lebih dari 100 maka

penulis mengambil sampel sebanyak 10 % dari populasi yaitu 37

Kepala Keluarga. Hal ini sesuai dengan pendapat Suharsimi Arikunto

yang memberi batasan, apabila subjek penelitian kurang dari 100,

lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan

penelitian populasi. Selanjutnya, jika jumlah subjek penelitian lebih

besar dari 100, maka dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%.16

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan, maka

dilakukan pengumpulan data dengan cara :

a. Observasi

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro yang dikutip P. Joko

Subagyo, observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja,

sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis

untuk kemudian dilakukan pencatatan.17

14 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif), (Jakarta:
P.T. Bumi Aksara, 2003), Cet. III, h. 12.

15 Ibid., h. 131.
16 Ibid., h. 134.
17 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: P.T.

Rineka Cipta, 2004), h. 63.
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b. Angket

Salah satu media untuk mengumpulkan data dalam penelititan

pendidikan adalah melalui kuesioner atau sering disebut juga sebagai

angket, dimana dalam angket tersebut terdapat beberapa macam

pertanyaan yang berhubungan erat dengan masalah penelitian yang

hendak dipecahkan, disusun, dan disebarkan ke responden untuk

memperoleh informasi di lapangan.18 Angket digunakan peneliti untuk

menjaring jawaban responden penelitian.

c. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan yaitu wawancara secara

langsung sebagai upaya untuk mendapatkan informasi dengan

bertanya langsung pada informan. Metode wawancara ini digunakan

untuk mendapatkan data yang lebih rinci tentang objek penelitian.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan wawancara tidak

terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis

besar yang akan ditanyakan.19

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data penyusun menggunakan metode kualitatif

yang terdiri dari induktif dan deduktif. Metode induktif digunakan untuk

menganalisa data yang bersifat khusus kemudian diolah dan menjadi

kesimpulan umum, dalam hal ini, melihat praktik pemberian uang hantaran

18 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta:
Bumi Aksara, 2004), Cet. II, h. 76.

19 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta:
Rieneka Cipta, 2010), h. 197
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di Desa Kadur yang dikaitkan dengan hukum Islam. Sedangkan metode

deduktif digunakan untuk menganalisa data yang bersifat umum untuk

kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini

menerapkan ketentuan nash terhadap praktik penetapan besaran uang

hantaran oleh lembaga adat Kadur Kecamatan Rupat Utara.

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan Pendekatan

normatif, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas

hukum Islam, baik berasal dari Al-qur’an, Hadist, dan kaidah usul fiqh

serta norma yang berlaku seperti norma adat.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah,

Batasan masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat

Penelitian, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum

Daerah penelitian yang meliputi keadaan geografis, penduduk,

sosial ekonomi, pendidikan kehidupan beragama, sosial budaya,

adat dan istiadat masyarakat di Desa Kadur Kecamatan Rupat

Utara Kabupaten Bengkalis.

BAB III : KONSEP KHITBAH, HANTARAN, WALIMAH

NIKAH DAN ADAT DALAM PANDANGAN ISLAM
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Dalam bab ini membahas pengertian tentang Khitbah, Hantaran

dan Walimah Nikah.

BAB IV : PERANAN LEMBAGA ADAT MELAYU KADUR DALAM

MENETAPKAN UANG HANTARAN DITINJAU DARI

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM STUDI KASUS DESA

KADUR KEC. RUPAT UTARA KAB. BENGKALIS

Dalam bab ini membahas bagaimana Peranan Lembaga Adat

Melayu Kadur dalam menetapkan uang hantaran di Desa Kadur

Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis.

BAB V: PENUTUP

Merupakan bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran.


