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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Sepanjang penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, baik dari literature

buku-buku, skripsi tersis maupun karya ilmiyah lainnya belum pernah ada yang

meneliti langsung terkait judul yang penulis teliti yaitu “Tinjauan Hukum Islam

terhadap Penerapan Popolo Hoalu dalam Proses Perkawinan di Kab. Buton Utara

(Studi Kasus di Desa Jampaka Kec. Kulisusu). Adapun penelitian yang relevan

dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu :

Penelitian yang dilakukan oleh saudara saudara saya di IAIN Kendari

Seperti: Skripsi yang membahas tentang Sisteem Sompa Doi Menre yaitu

implementasi Adat Naik bagi suku Bugis yang meiliki kemiripan dengan Peneliti

lakukan penelitian ini telah dikemukakan oleh Saudara Nuhasmin pada tahun

2011 yang membahas mengenai mahar sistem Sompa Doi Menre perkawinan

yang masyarakat bugis di kec. Baruga dan kemudian peneliti mengungkap hal

yang sama – sama membahas mengenai mahar yaitu perkawinan suku Kulisusu

yaitu Papolo Hoalu (Mahar Delapan) kemudian ketika ditinjau dari hukum islam

hal ini tidak bertentangan dengan hukum islam sebab makna yang terkandung

didalamnya memuat makna dan peraturan hidup berumah tangga, bernegara,

beragama dan berbudaya.1

1 Skripsi Sistem Sompa Doi Menre Tahun 2011
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Jadi kesimpulan dari paolo hoalu adalah implementasi budaya kulisusu

yang mencakup dua aspek yaitu : aspek lahir dan batin itulah makna papolo hoalu

menurut budaya kulisusu.

B. Kajian Teori

1. Konsep Popolo Hoalu

Popolo hoalu berasal dari kata mompolo yang artinya permintaan yang

disetujui oleh pihak terlamar kepada yang melamar dengan ketetapan yang sudah

ditentukan besar kecilnya dalam menyikapi Proses Pemberian Maskawin dan

penerapanya dalam proses perkawinan  di buton utara kemudian ketika kita tinjau

dari segi hukum islam hal ini mengandung banyak makna hakikat di dalamnya

seperti terurai dibawah ini.

a. Popolo hoalu adalah sumber inspirasi kehidupan jasmani dan rohaniah.
b. Popolo hoalu mengandung unsur penerapan sikap mahluk terhadap

hamba maupun Tuhanya.
c. Popolo hoalu juga sebagai prinsip suri tauladan yang baik jika

dimengerti dalam proses interaksi hablum minallah wahablum
minannas.

Jadi Popolo hoalu Berasal dari Kata mompolo atau bisa diartikan

pemberian serahan atau juga permintaan ketentuan adat bagi kelangsungan proses

perkawinan yang diberikan dengan kerelaan hati.

Salah satu contoh dari makna popolo hoalu itu adalah berbicara jujur apa
adanya dan santun dalam bertutur sapa, bersikap kemudian lantaran
kaitanya dengan maskawin mengisyaratkan kejujuran dan kesungguhan si
laki-laki untuk menikahi wanita tersebut.2

2Laode Ahklul bait Sp (Ketua Lembaga Adat Kulisusu), Wawancara, Tanggl 22 Juli
2015 di Ereke
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Disebut dengan faridhah yang secara bahasa berarti kewajiban, karena

maskawin merupakan kewajiban seorang laki-laki yang hendak menikahi seorang

perempuan. Dan dikatakan dengan istilah ajran yang secara bahasa berarti upah,

lantaran dengan maskawin sebagai upah atau ongkos untuk dapat

menggauliisterinya secara halal. Namun perlu kita ketahui bahwa tinggi

rendahnya peberian mahar bukanla menjadi suatu pertentangan atau yang kita

akan jadikan pertentanga dalam melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan

bahwa maskawin atau mahar adalah suatu pemberian wajib dari seorang

mempelai pria kepada mempelai perempuan baik berupa barang, uang atau jasa

menurut kerelaan dan kesepakatan kedua pihak sebagai pengganti dalam sebuah

pernikahan dan sebagai bentuk kesungguhan untuk menjalani kehidupan rumah

tangga diantara keduanya sebagai tanggung jawab dunia dan akhirat. Menurut

salah seorang informan bahwa :

Kehidupan bakanlah berlandaskan atas unsur lahiriah saja namun batiniah
juga yang terpenting yaitu Syareat dunia dan akhirat dari popolo hoalu ini
mengandung unsur makna kehidupan yang tinggi nilai etikanya sebab
berdasar dari prinsip kehidupan yang juga sumbernya makna suatu firman
Allah yaitu berpikirlah tentang ciptaan-Ku dan jangan sekali kali berfikir
tentang zat-Ku.3

Popolo hoalu adalah dasar dan prinsip penerapan maskawin budaya Kec.

Kulisusu dalam implementasi pemberian mahar dimana biasa disebut dengan

bokka tanpa ada unsusr –unsur  diskriminatif golongan dalam penerapanya sama

halnya dengan adat suku muna dan keseluruhan suku buton,popolo hoalu artinya

3Mahadu (Tokoh Adat Kec. Kulisusu Desa Jampaka), Wawancara, Tanggl 24 Juli 2015 di
Ereke
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damai lahir dan batin apabila mampu di implementasikan kedalam prinsip

kehidupan dalam berumah tangga.

2. Unsur Unsur Pemberian Maskawin Menurut Lakino Sara Kulisusu

Menurut lakino sara kulisusu memberikan maskawin kepada seorang

perempuan adalah suatu keharusan sebagai tanda cinta kasih dan hukumnya wajib

sebagai lambang keterikatan lahir dan batin sesuai perintah qur’an dan hadis Nabi

(Mocia nginehakono inade popolo hoalu hukumuno wajib hapai karna inademo

nginehakono kantandai lahiri batini bopinalehakonto imembalino cinawali

inalanto nkaaaaaumpehano topedasara ilaro Qura’ani te hadisi nabi muhammad

saw). Bociniaakonto/pinaleuhakontoimembalino cina daho ngkana ai:

1. Satu pes kain putih (dilambangkan Keiklasan hati)
2. Sepasang cincin (melambangkan ikatan lahir)
3. Enam lembar sarung (lambang kebersamaan)
4. Kelengkapan wanita  dari kaki sampai kepala dan diikuti sejumlah

uang sebanyak  satu juta enam ratus ribu (lambang Adat).
Kenapa harus popolo hoalu yang diterapkan dalam sistem perkawinan

pada masyarakat kulisusu yaitu karna sesuai tuntunan hakikat kehidupan menurut

Syara’kulisusu popolo hoalu yaitu hakikat pemberian lahir batin karna ma’na dari

mahar delapan ini sebagai mana tercantum dalam bahasa kulisusu sebagai berikut

Popolo hoalu inademomo nginehakono pedasarano kangkilono tora
manusia membalino bea ndopoko jagaio nginehakono hoalu Pesalanga/
Wamba dumano ilaro wutono bara isalamati dunia ahirati bo jinagai.
Inade mo nginehako hakikat Popolo hoalu. (Popolo hoalu adalah dasar
kebersihan jiwa dalam kehidupan manusia dan barang siapa yang bisa
menjaga delapan jalur pada dirinya maka dia akan selamat dunia dan
akhirat. Itulah hakikat Popolo hoalu)4.
Adapu delapan jalu yang ada pada diri manusia yang dimaksud yaitu :

1. Orua Mata (dua mata)
2. Orua porongea (dua pendengaran)

4 Bahasa Kulisus
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3. Orua pompewoha (dua penciuman)
4. Nganganto (ucapan/perasaan)
5. Atento (hati).

Itulah yang terhimpun dalam makna Popolo hoalu. Kapan delapan jalur

dalam diri mampu dijaga kita akan  bahagia. Kapan kita tidak mampu menjaga

delapan jalur dalam diri kita maka hancurlah semua aspek kehidupan.

Sebagaimana budaya Kulisusu menyebutnya :

Sombu balo (hancur semua aspek kehidupan). Dan barang siapa yang ining
meminang wanita maka lihatlah kemampuannya menjaga delapan jalur itu
dalam dirinya, atau biasa disebut cinang kototo (wanita yang baik-baik).5

Karena penting popolo hoalu (mahar delapan) dalam pernikahan, maka

jika seorang laki-laki hendak menikahi seorang perempuan betapapun miskinnya

laki-laki tersebut, ia tetap wajib memberikan maskawin, dan jika ternyata benar-

benar tidak punya apa-apa, kemampuan atau jasa yang dimiliki oleh seorang laki-

laki boleh dijadikan sebagai maskawin. Sebagaimana hadits Nabi Muhammad

SAW

6).رواه.   (َمَعَك ِمْن الُْق 

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Amru bin ‘Aun telah
menceritakan kepada kami Hammad dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa’d ia
berkata: Seorang wanita mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam
dan berkata bahwasanya, ia telah menyerahkan dirinya untuk Allah dan

5Laode Ahklul Musafi Sp (Ketua Lembaga Adat Kulisusu), Wawancara, Tanggal 26 Juli
2015 di ereke

6Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Bin Ibrahim Ibnul Mughirah Bin Badri Zubah
Ukhari JufiShahih Bukhari Juz I (Istanbul : Darul Fiqh, tt.), h. 288



12

Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wasallam. Maka beliau bersabda: Aku tidak
berhasrat terhadap wanita itu. Tiba-tiba seorang laki-laki
berkata: “Nikahkanlah aku dengannya”.

Rasulullah salallahu alaihi wasallambersabda: “Berikanlah mahar (berupa)

pakaian padanya”. Laki-laki itu berkata: “Aku tidak punya”. Beliau pun bersabda

kembali: “Berikanlah meskipun hanya berupa cincin besi. Ternyata ia pun tak

punya. Kemudian beliau bertanya: “Apakah kamu memiliki hafalan Al

Qur`an?” Laki-laki itu menjawab: “ Ya, surat ini dan ini”.

1. Fiqih Maskawin

a. Pengertian dan tujuan maskawin

Seorang istri menerima maskawin penuh dalam keadaan sebagai berikut:

Apabila benar-benar sudah disenggamai hal ini didasarkan pada firman Allah

SWT sebagai berikut:







Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain,
sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta
yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya
barang sedikitpun.” (Q.S. An-Nisa: 20)

Dan firman-Nya:







Artinya: ‘'Bagaimana kamu akan mengambilnyakembali, padahal sebagian
kamutelah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri.
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Sebagimana disebutkan IbnuRusyd,sependapat bahwa melunasi maskawin
penuh menjadi wajib dengan terjadinya persenggamaan (dukhul) antara suami
isteri itulah bentu rahmat dan kasih sayang Allah.Apa yang dijanjikan wajib
dibayarkan bila suami-isteri sudah tinggal menyendiri dalam pengertian yang
sebenarnya, berada di suatu tempat yang aman dari penglihatan orang lain dan tak
ada halangan hukum untuk melakukan persetubuhan, seperti salah seorang sedang
puasa wajib atau sedang haid. Atau halangan karena emosi seperti salah seorang
menderita sakit sehingga tidak bisa melakukan persenggamaan yang wajar berhak
menerima maskawin separuh dari jumlah yang telah dijanjikan apabila ia
diceraikan oleh suaminya. Sebagamana firman allah swt:










Artinya: “Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur
dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya,
maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu.”
(Q.S. Al-Baqarah: 237).

Dalam tradisi yang berkembang di masyarakat, khususnya di Kecamatan

Kulisusu induk sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan bahwa istilah Popolo

hoalu atau bawaan atau pemberian dari seorang laki-laki kepada calon istrinya

merupakan hal yang banyak dilakukan sebagai sebuah keharusan. dalam

prakteknya biasanya jenis dan kadarnya tidak sama, bergantung pada tingkat

sosial dan ekonomi para pihak yang berkepentingan. Jikalau pihak tersebut

mampu untuk menyanggupi melakukan pesta yang beramai-ramai atau dengan

kadar yang sangat mewah dan terkadang ada juga yang mengadakan pesta dengan
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kadar sederhana semua tergantung daripada pihak tersebutPopolo biasanya dalam

bentuk perhiasan emas. Atau uang tunai, dari keluarga calon mempelai laki-laki

b. Rukun dan syarat Pemberian popolo hoalu

Adapun rukun dan syarat daripada perkawinan dan penyerahan Popolo yaitu sbb:

1. Ada wali dari kedua  mempelai pengantin
2. Ada saksi yang menyaksikan pernikahan tersebut sekurang kurangnya tiga

atau empat orang
3. Ada Penghulu adat ( Sara adati )
4. Di hadiri Penhulu Agama ( Lakino Agama )
5. Dihadiri Pande polawa katangka petena dan popolo
6. Ada Saksi Moronge ( Pendengar) sebagai saksi ikrar saat ijab qobul yang

akan dibebankan apabila sang suami atau isrti tidak menjalankan
kewajibanya

Sehingga jika hal ini tidak dilakukan oleh seorang calon suami dan

keluarganya, dalam arti suami tidak mempersiapkan pemberian sebagai katangka

maupun serah-serahan atau Petena dari keluarganya, pihak keluarga calon suami

biasanya akan menjadi bahan gunjingan di masyarakat. Sebagai contoh kerabat

penulis dari daerah yang berbeda dan mempunyai tradisi perkawinan yang

berbeda (Kulisusu) juga sempat mengalami “kecele”, karena sebagai keluarga

calon istri, yang sudah “mengharap” sesuatu dari calon pengantin pria-nya yang

dari kulisusu, ternyata dugaan itu salah, bahwa di daerah calon pengantin pria

tidak berlaku adat katangka ataum petena sebagaimana penulis kemukakan di

atas.Tradisi pemberian dalam perkawinan ini bukannya jelek ataupun

bertentangan dengan tujuan perkawinan yang ingin membentuk keluarga yang

tentram, sakinah, mawaddah wa rahmah, yang menjadikan pasangan suami istri

melakukan hak dan tanggungjawabnya. Bahkan tradisi ini menemukan pijakannya
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sebagai etika sosial untuk memulai menjalani rumah tangga yang baru yang harus

berhati hati dan penuh tanggungjawab bagi masing-masing pasangan untuk

samksimal mungkin mengabdikan dirinya dalam “surga” rumah tangga.

Hanya saja yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah masalah

pemberian sebagai mahar, apakah gawan sebagaimana yang penulis terangkan

diatas bisa disamakan dengan mahar

sebagaimana kedudukan.adat pemberian berupa gawan ini ditinjau dari hokum

syari’at Islam? ternyata tidak sepenuhnya bisa, tetapi esensi pemberian itu adalah

sama, yaitu sama-sama pemberian dari calon suami kepada calon istri agar

menjadi miliknya yang tidak dapat diambil kembali. Kalau dalam istilah gawan,

sang suami atau keluarganya atau kedua belah pihak punya pengertian yang lebih

jauh untuk waktu yang akan datang sebagai semacam jaminan,

bahwa gawan suatu saat ‘harus’ dikembalikan (baik separo maupun seutuhnya)

kepada sang mantan suami manakala suami-istri itu berpisah atau bercerai.

Sehingga hal ini yang menjadikan perbedaan atau pemisahan antara

pemberian maskawin (mahar) dan pemberian katangka. Sudah menjadi tradisi

kalau maskawindiberikan hanyalah sekedar sedikit benda berharga atau uang,

yang jumlahnya jauh lebih sedikit disebanding dengan petenaJika calon suami

memberi maskawin sudah tahu tidak dapat diambil kembali, akan tetapi

kalaugawan yang seberapapun besarnya ia punya harapan untuk kembali

sebagaimana jaminan yang dititipkan kepada istri jika suatu saat kelak perkaiwan

tak dapat bertahan dan berakhir dengan perceraian.



16

Memperhatikan dua ayat diatas (Q.S. An-Nisa: 4 dan Q.S. An-Nisa: 24)

yang mewajibkan pemberian maskawin bagi laki-laki kepada perempuan

pilihannya sebagai pemberian penuh kerelaan tanpa tendensi dan pamrih.

kemudian jika perempuan tersebut memberikan sebagian maskawin itu setelah ia

miliki tanpa paksaan sedikit pun atau pun merasa malu dan tertipu maka terima

dan ambillah itu sebagai anugerah bukan dianggap sebagai suatu hal yang

menyedihkan atau suatu kesalahan.7

Jika hal ini dikaitkan dengan adat pemberian berupa petena atau apapun

bentuknya, kemudian kita gabungkan keduanya (maskawin dan popolo) agar

mencapai titik temu, maka dapat dikatakan bahwa maskawin merupakan

pemberian yang wajib dikarenakan halalnya hubungan suami-istri, diberikan

secara suka rela.Kemudian terkait dengan kewajiban setengah mahar yang harus

diserahkan dikarenakan terjadi perceraian sebelum dukhul ( Q.S. Al-Baqarah:

237) maka hal ini sebagai ‘harga’ yang sangat mulia sebuah “persenggamaan”,

dimana seorang perempuan hanya mendapatkan setengah dari maskawin yang

telah ia janjikan jika belum “disentuh”. Dengan penjelasan tersebut, menurut

penulis, pemahaman maskawin yang sesuai dengan tujuan syari’at Islam (maqashi

al-syar’i) perlu disosialisasikan kepada masyarakat secara umum agar tradisi atau

adat pemberian beupa gawan yang sudah berkembang di sebagian masyarakat

segera diubah pengertiannya, sehingga tidak ada tendensi dan kepentingan

tertentu dalam pemberian terkait suatu perkawinan.

Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia,hlm,34 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il, Shohih Al-Bukhari (Juz III),Darul
Kitab Al-Islamy, Beirut t.th.
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Adat yang berkembang pada sebagian mayarakat tentang pemberian dalam

perkawinan berupa katangka merupakan pemberian calon suami kepada calon

isteri, dengan harapan jika suatu saat ternyata perkawinan batal atau terjadi

perceraian, pemberian semacam ini diambil kembali. 8Sedangkan maskawin

atau mahar adalah pemberian wajib dari mempelaiaki-laki kepada mempelai

perempuan di sebabkan karena adanya hubungan pernikahan. Oleh karenanya

maskawin yang telah diterima menjadi hak penuh bagi perempuan tersebut dan

tidak boleh diminta kembali oleh laki-laki calon suami/suaminya, kecuali atas

kerelaan isteri jika ia memberikan kepada suaminya, maka suami boleh

memanfaatkan pemberian tersebut.

Dari kedua macam pemberian tersebut perlu adanya pengubahan pola pikir,

karena sebagian masyarakat masih memandang maskawin hanya sebagai

pelengkap saja, terbukti masih kurangnya perhatian terhadap maskawin itu

disyari’atkan, sehingga pemberian maskawin lebihsedikit daripada petena atau

adat pemberian yang sudah berkembang dengan pemahaman yang cukup terhadap

hakikat, makna, dan tujuan dari disyari’atkannya popolo hoalu, masyarakat akan

dengan sendirinya “memadukan” maskawin dengan gawan, atau bahkan

menghilangkan sama sekali adat pemberian berupa katangka yang sifat dan

karakternya tidak sesuai dengan syari’at popolo hoalu sekaligus memberikan

perhatian yang besar terhadap popolo hoalu.

8Abdul Hamid, BimbingaKin Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah, terj.   Ida
Nursida, Al-Bayan PT Mizan Pustaka, Bandung, Cet. IX, 2005.
Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il, Shohih Al-Bukhari (Juz III), Darul
Kitab Al-Islamy, Beirut t.th.
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Dalam konsep penerapanya Popolo hoalu sering Juga disebut hakikat

delapan sebab semua ruang lingkup pemahamanya adalah menjaga kedelapan

hakikat kehidupan dari pada keburukan yang akan mempengaruhi semua sendi

sendi kehidupan hakikat dan makna hidup yang mendalam perlu kita ambil dari

ma’na dan penerapanya kepada lapisan masyarakat khususnya masyarakat buton

utara yang nota bene menerapkan Popolo hoalu ini dalam implementasinya

mengenai adat pernikahan.

1. Bagi masyarakat Islam hendaknya lebih memperluas pemahaman
mengenai hakikat ajaran Islam tentang pemberian maskawin agar
permasalahan maskawin didudukan sebagaimana mestinya.

2. Bagi laki-laki yang akan menikah, hendaknya memberikan maskawin
sesuai ketentuan agama menurut kemampuannya dan tidak 9

3. memisahkan antara maskawin dan katangka dengan cara meleburkan
keduanya untuk dijadikan sebagai maskawin saja.10

Popolo berasal dari kata mompolo atau menentukan yang  artinya

mengumpulkan, saling memasukan, dan memelihara yang telah diberi

persandingan .Sedangkan menurut istilah hukum Islam, pemberian mahar kepada

mempelai wanita yang telah sah sebagai teman sepergaulanya yaitu istrinya

sedangkan mnurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan

bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan

bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Tersebut karna dasar ikatan

perkawinan yang sah dan halal.

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat

atau miitsaaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya

9Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, cet ke-3,hlm
29.
10Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995,
Lembaga Adat kulisusu Abdul ganiru no,23
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merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah

tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah.

Pengertian pernikahan ini tidak beda jauh dengan Udang-Undang

perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin

anatara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri- dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa.

Oleh karena itu dapat disimpulkan pernikahan adalah suatu akad antara

sorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan  kesukaan belah pihak

(calon suami isteri), yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut  sifat  dan

syarat yang telah ditetapkan syara’ untuk menghalalkan percampuran  antara

keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi  sekutu sebagai

teman  dalam  rumah tangga.Pernikahan adalah pintu gerbang yang sakral yang

harus dimasuki  oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang

bernama  keluarga.Perhatian Islam terhadap keluarga begitu besar, karena

keluarga  merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih luas.

keluarga adalah pemberi warna dalam setiap masyarakat, baik tidaknya sebuah

masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat dalam

masyarakat tersebut.

Pernikahan merupkan sunnatullah yang umum dan berlaku semua

makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah swt. sebagai jalan bagi makhluk-Nya

untuk berkembag biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan
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setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam

mewujdkanya pernikahan itu sendiri. Allah SWT tidak menjadikan manusia

seperti  makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan

antara jantan dan betina secara anergik atau tidak ada aturan, akan tetapi untuk

menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah swt mengadakan hukum

sesuai dengan martabat tersebut.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya

suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian

pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat, atau menurut Islam calon

pengantin laki-laki/ perempuan itu harus beragama Islam. 11Sedangkan rukun

yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan

(ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti

membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat, atau adanya

calon pengantin laki-laki/ perempuan dalam perkawinan.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 diadakan. Dalam suatu acara perkawinan

umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan

tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

28Fiqih Keluaraga,Jakarta,hlm 32,2001
Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il, Shohih Al-Bukhari (Juz III), Darul
Kitab Al-Islamy, Beirut t.thn 1990.



21

keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu

yang berada di dalam12 hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang

mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan

tidak merupakan unsurnya.

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas: 13

a. Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan.
b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
c. Adanya dua orang saksi.
d. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau
wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.
Sedangkan syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya

perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan

menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin
menjadikannya isteri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang
haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk
selama-lamanya.

2. Akad nikahnya dihadiri para saksi.
Adapun secara rinci masing-masing syarat sah pernikahan yaitu: .

1. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
2. Jelas orangnya.
3. Tidak terdapat halangan perkawinan.
4. Beragama Islam.

a. Syarat-syarat wali

1. Laki-laki
2. Dewasa
3. Mempunyai hak perwalian
4. Tidak terdapat halangan perwaliannya
5. Berakal dan adil (tidak fasik)

23Abdul Hamid, BimbingaKin Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah, terj.   Ida Nursida,
Al-Bayan PT Mizan Pustaka, Bandung, Cet. IX, 2005.

24Abd. Rahman Ghazaly, op.cit, hlm. 22-24. Dasar hukum budaya kulisusu no,23 tahun
1912 ensiklopedia budaya laode ganiru

Fiqh Keluarga, cet 1, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001, hlm. 32.
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b.Syarat-syarat saksi

1. Minimal dua orang laki-laki
2. Hadir dalam ijab qabul
3. Dapat mengerti maksud akad
4. Islam
5. Dewasa dan berakal.

c. Ijab qabul dan syarat-syaratnya

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
3. Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kata nikah

dan tazwij
4. Antara ijab dan qabul bersambungan
5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
6. Orang yang berkait ijab qabul tidak sedang ihram haji/ umrah
7. Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang,
yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelaiwanita atau

wakilnya, dan dua orang saksi.

Tujuan perkawinan menurut lakino sara adati kulisusu ialah untuk

memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis,

Sejahtera dan bahagia harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota

keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan

terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbul kebahagian,

yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Menurut Imam Ghazali tujuan perkawinan yaitu:

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan

menumpahkan kasih sayangnya.
c. Memenuhi panggilan agama, memlihara diri dari kejahatan dan

kerusakan.
Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak
serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta

kekayaan yang halal.
d. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram

dan kasih sayang.
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Kata hukum memiliki dua makna, yang di maksud disini adalah:  syara’

pada sesuatu (seperti wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah), dan pengaruh

yang ditimbulkan sesuatu menurut syara’, seperti jual beli adalah memindahkan

pemilikan barang terjual kepada pembeli dan hukum sewa menyewa (ijarah)

adalah pemilikan penyewa pada manfaat barang yang disewakan. Demikian juga

hukum perkawinan atau pernikahan berarti penghalalan masing-masing dari

sepasang suami isteri untuk bersenang-senang kepada yang lain, kewajiban suami

terhadap mahar dan nafkah terhadap isteri, kewajiban isteri untuk taat terhaap

suami dan pergaulan yang baik.

Baik dari segi karakter kemanusiaannya maupun dari segi kemampuan hartanya.

Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukallaf. Masing-

masing mukallaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan

kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik dan batinya sebagai

pelaksana titah allah Swt14

Beberapa hal yang menyebabkan orang untuk melekukan pernikan

secepatnya

1. Orang yang takut terjerumus dalam pelanggaran jika ia tidak menikah.

Menurut fara fuqaha secara keseluruhan, keadaan sepeti itu menjadikan

2. seoarang wajib menikah, demi menjaga kesucian dirinya,  dan  jalannya

adalah dengan cara menikah.

Sabda Nabi Muhammad saw:

14Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, cet ke-
3,hlm

Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, cet ke-
3,hlm29
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“Tetapi aku berpuasa dan juga berbuka (tidak puasa),mengerjakan  shalat dan juga

tidur serta menikahi wanita. Barangsiapa yangtidak mengikuti sunnahku, maka ia

termasuk bukan golonganku.”(HR. Bukhari)

Dalam golongan manusia dibagi menjadi lima Golongan yaitu:

a. Manusia wajib

b. Sunnah

c. Makruh

d. Mubah dan Haram.

Jadi jikalau kita ingi memilih pilihan hidup maka hendaklah memilih dari

beberapa karakter sesuai tuntunan Qur’an demi mencapai dan menemukan jalan

yang lurus dan hidup dalam naungan keluarga sakinah mawaddah dan warohmah

,seperti semboyan tanah Kulisusu

Pekamasiako,Pekalaha,pekatambani,toperonga-ronga to Pekanunu, saling

kasih mengsihi,selarasdalam,hubungan,saling membantu,Bersatu padu,tolong

menolong antar sesama mahluk ciptaan tuhan yang maha esa.


