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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Kadur Kecamatan Rupat Utara

Kabupaten Bengkalis mengenai Peran Lembaga Adat Melayu Kadur (dalam

menetapkan uang hantaran di Desa Kadur Kecamatan Rupat Utara Kabupaten

Bengkalis menurut Hukum Islam, maka dapat diambil kesimpulan sebagai

berikut :

1. Pelaksanaan penetapan uang hantaran oleh Lembaga Adat Melayu Kadur

dilakukan pada saat sebelum pernikahan dilaksanakan yang kemudian

disepekati oleh kedua belah pihak. Tetapi apabila  pihak laki-laki tidak

mampu untuk membayar uang hantaran tersebut maka pernikahan tidak

akan dilaksanakan karena hantaran belanja nikah ini wajib juga diberikan.

Besarnya jumlah hantaran yang ditetapkan oleh Lembaga Adat Melayu

Kadur akan disepakati oleh kedua belah pihak, hal ini dilakukan oleh

lembaga adat agar pihak perempuan tidak meletakkan hantaran yang relatif

tinggi, sehingga akan mengakibatkan sesuatu yang tidak dinginkan seperti

kawin lari dan naik rumah. Hal ini dirasa oleh pihak laki-laki tradisi ini

tidak memberatkan seseorang untuk melaksanakan pernikahan.

2. Pada dasarnya Islam tidak pernah mengenyampingkan suatu tradisi selama

tradisi tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bahkan adat atau

tradisi bisa dijadikan dasar suatu hukum. Namun jika tradisi tersebut tidak

sejalan dengan hukum Islam dan banyak menimbulkan mudharat maka
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Islam juga melarang dengan keras untuk tidak melakukannya. Setelah

mengkaji berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis dapat memahami

bahwa peran Lembaga Adat Melayu Kadur dalam menetapkan uang

hantaran belanje ini dihukumi mubah (boleh), namun akan menjadi haram

apabila dampak dari tadisi ini lebih banyak menimbulkan mudharatnya

seperti batalnya seorang menikah karena tingginya atau rendahnya uang

hantaran yang harus dipenuhi.

B. Saran

1. Dalam hal penetapan hantaran nikah ini, bagi Lembaga Adat Melayu

Desa Kadur Kecamatan Rupat Utara diharapkan perlu mengetahui

hakikat uang hantaran tersebut. Pada dasarnya uang hantaran ini tidak ada

ketentuannya dalam hukum Islam karena uang hantaran belanje ini tidak

sama dengan mahar yang statusnya sebagai syarat sahnya nikah dalam

perkawinan. Maka dari itu jangan sampai menyebabkan seseorang

terhalang untuk menikah bahkan sampai dijadikan alasan untuk

mempersulit seseorang untuk menikah. Dalam menerapkan tradisi

penetapan uang hantaran oleh lembaga adat ini, bagi masyarakat Desa

Kadur Kecamatan Rupat Utara  diharapkan jangan sampai menimbulkan

akibat yang negatif, karena jika sampai berdampak negatif maka adat ini

tentunya tidak sesuai lagi dengan hukum Islam selain itu juga diharapkan

hendaknya selalu mengutamakan kemudahan dalam perkawinan bukan

sebaliknya mempersulit dalam perkawinan.
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2. Tradisi penetapan uang hantaran oleh Lembaga Adat Melayu Kadur ini

bagi masyarakat di Desa Kadur Kecamatan Rupat Utara Kabupaten

Bengkalis hukumnya adalah mubah (boleh) selama tidak

mengenyampingkan kondisi keluarga dari pihak laki-laki maupun pihak

perempuan, selama tradisi ini tidak menimbulkan mudharat maka boleh

diterapkan. Akan tetapi haram hukumnya apabila membatalkan seorang

laki-laki yang ingin menikahi perempuan tersebut dengan uang hantaran

yang sangat tinggi dan pihak laki-laki tidak mampu untuk memenuhinya

atau penolakan pihak perempuan terhadap hantaran yang terlalu rendah.


