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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

 Perkawinan merupakan suatu sunnah rasul yang harus dilakukan pada setiap 

umat manusia terutama umat islam. Manusia adalah makhluk yang paling 

dimuliakan oleh Allah SWT dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. 

Allah telah menetapkan adanya aturan tentang pernikahan bagi manusia dengan 

tidak melanggar aturan-Nya. Aturan tersebut dibuat agar manusia tidak berbuat 

dengan semaunya seperti binatang yang tak tau akan aturan (H.S.A. Alhamdani, 

1980, h.15)  

 Sejak munculnya covid-19 dan semakin merambat diawal  tahun 2020 

banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita bahkan dalam 

pelaksanaan pernikahan pun banyak yang berbeda dengan sebelum masa pandemi. 

Misalnya kita tidak lagi bisa beraktivitas di luar rumah tanpa mengenakan masker 

dan membawa hand sanitizer  di dalam tas kita. Hal ini juga ikut mempengaruhi 

pandangan masyarakat seputar kegiatan sosial seperti acara kumpul keluarga atau 

budaya nongkrong bersama teman-teman. Namun dari sekian banyak kegiatan 

sosial yang kerap kita temui adalah pesta pernikahan di masa pandemi mungkin 

menjadi hal yang terkena dampak paling besar. Sebelum masa pandemi pesta 

pernikahan kerap di pandang momen sacral di mana orang-orang saling berbagi 

kebahagiaan. Namun belakangan initimbul kekhawatiran di tengah masyarakattiap 

kali mendengar kata pesta pernikahan banyak masyarakat yang langsung 

mengkhawatirkan keselamatan mereka jika menghadiri acara pernikahan yang 

menjadi tempat berkumpul orang-orang asing.  
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 Bukan hanya itu beberapa orang juga mungkin khawatir akan menyakiti hati 

calon pengantin jika mereka memilih untuk tidak hadir. Di masa pandemi ini 

banyak kekhawatiran yang timbul dari masyarakat apalagi mengenai pernikahan 

akan tetapi di masa pandemi ini juga semakin banyak orang yang melakukan 

pernikahan tersebut bahkan saat terpapar covid-19 pun tentap melangsungkan 

pernikahan tersebut. selama masa pandemi ini banyak pernikahan yang sudah di 

rencanakan sebelumnya di tunda akibat adanya wabah covid-19 ini, oleh karena 

itu banyak pasangan yang menempuh prosesi akad nikah mereka secara online 

menggunaka beberapa aplikasi salah satu nya adalah aplikasi via zoom.  

 Mengapa demikian apabila pernikahan tersebut selalu di tunda maka akan 

timbul yang nama nya zina karena manusia mempunyai hawa nafsu yang tidak 

bisa tertahankan apabila mereka tidak mensalurkannya dengan benar, karena 

manusia juga mempunyai hawa nafsu atau dorongan heperoseksual nya semakin 

kuat itu lah mengapa di masa pandemi ini banyak yang melakan pernikahan 

walaupun situasi saat ini sangat mencekam.  

  Dengan berkembangnya dunia technology dalam hal media sosil dimasa 

pandemi ini perkawinan yang dilangsung tidak sama lagi seperti dizaman dahulu 

zaman rasul atau dimasa klasik, praktek perkawinan-nya tidak lagi sama 

sebgaimana dimasa klasik tersebut akan tetapi dengan percepatan berkembangan-

nya dunia technology dan informasi maka paraktek perkawinan memungkinkan 

dapat dilakukan dengan cara-cara sesuai dengan perkembangan zaman. Proses 

perkawinan secara online sebenarnya tidak asing karena sebelumnya itu sudah ada 

kasus-kasus nikah yang berkaitan dengan telecomference. (Thahir Maloko, 2012, 

h.23)  
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 Pernikahan secara online atau jarak jauh ini, sudah pernah terjadi pada 

zaman kepemimpinan Gus Dur, yang dimana pernikahan Gus Dur dan Sinta 

Nuriyah terpaksa dilangsungkan secara jarak jauh pada kamis, 11 juli 1968 atau 

16 Rabiul Akhir 1388. Saat itu Gus Dur sedang menempuh pendidikan di Mesir 

sementara Sinta Nuriyanah berada di jombang. Karena calon pengantin berada di 

luar negeri, tokoh NU KH Bisri Syansuri yakni kakek Gus Dur dari garis ibu, 

didapuk sebagai wakil dari mempelai pria. Saat itu usia Kiai Bisri ialah 81 tahun. 

Setelah Gus Dur menyelesaikan studi di Baghdad Irak, Gus Dur kembali ke 

Indonesia akad pun diulangi dan diadakan resepsi. Peristiwa itu terjadi pada 11 

September 1997, selama tiga tahun Gus Dur dan Sinta Nuriya melakukan long 

distance married atau LDM. (Soedharyo Soimin, 2010, h.4) 

 Perkembangan dunia technology  media sosial yang sedemikian rupa sangat 

memungkinkan untuk melakukan pernikahan jarak jauh atau secara online melalui 

video teleconferen lebih-lebih dimasa pandemi ini. Banyak kejadian-kejadian 

utamanya pada media sosial terutama pada kasus-kasus perkawinan yang via 

online. Seiring dengan perkembangan teknologi mutakhir selangkah lebih maju 

dengan menggunakan fasilitas video teleconference, segala informasi dan 

peristiwa bisa ditransformasikan melalui internet, sehingga gambar dan suara 

dapat ditampilkan secara realtime. (Abdul Azis Dahlan, h.1342) 

 Tujuan syari‟at Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia, demikian 

pula hukum yang berkaitan dengan pernikahan. Berkaitan dengan pembahasan 

nikah via handphone, internet, facebook, twitter, sms dan sejenisnya 

memungkinkan bisa terjadi sewaktu-waktu dalam kehidupan masyarakat modern 

sekarang. Lalu apakah pernikahan lewat peralatan di atas sah menurut hukum 
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islam. Menurut Imam Syafi‟i, akad nikah dengan cara mengirimkan surat, tulisan 

dan sebagainnya atau melalui alat teknologi seperti tersebut maka hukumnya tidak 

sah. Sementara menurut mazhab Hanafi manakala dalam upacara akad nikah 

tersebut seorang wanita menghadirkan para saksi, membacakan isi surat, sms, atau 

melihat melalui internet, facebook, twitter, atau mendengarkan melalui suara 

handphone, lalu wanita tersebut menyatakan “aku nikahkan diri saya kepada fulan 

(orang yang dimaksud)”, padahal laki-laki yang menikahi tidak berada di tempat 

majelis akad, maka akad nikah tersebut sah (Periksa al-Jaziri, Fiqh „ala al-

Mazhahib, vol IV). 

 Sebagaimana yang telah saya amati dalam media sosial dan bebrapa 

literature-literatur, buku-buku, atau karya-karya tulis, pernah dilakukan upacara 

pernikahan oleh pasangan bapak S. ketika menikahi nyonya D pada 4 Desember 

tahun 2006, saat itu pelaksanaan akad nikah pria sedang berada di Bandung 

Indonesia. Meski berjauhan kedua belah pihak dapat melaksanakan upacara akad 

nikah dengan khidmad, berkat jasa layanan video telekonference. 

 Senada dengan hal di atas pasangan memepela bapak s.a dengan bapak L.H 

pernah memanfaatkan fasilitas internet dalam melangsungkan akad nikah pada 

bulan Maret 2007. Hanya saya perbedaannya adalah kedua memepelai berada di 

aula Kampus Oxford University Inggris, sementara wali mempelai berada di 

Cirebon pada saat akad nikah dilangsungkang. Hal serupa nikah via internet juga 

telah dilakukan suami istri yang berada ditempat jauh, seperti yang dilakukan oleh 

seorang pemuda Arab Saudi yang bekerja di Amerika Serikat, dan al-Hasan 

menikah dengan jodoh pilihan orang tuanya melalui internet setelah 

perkenalannya yang dilakukan melalui fasilitas yang sama. Pernikahan yang tidak 
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lazim dilakukan ini sering terjadi dengan perkembangan zaman. Bahkan ada yang 

melegalkan pernikahan muslim secara online  dengan menggunakan fasilitas 

webcam adalah sah. (Amirullah Ahmad dkk, 1996, h.53) 

 Keputusan melegalkan pernikahan online diambil dari sebuah fatwa 

Departemen Darul Uloom Deoband di Negara bagian utara Pradesh. Prosesi akad 

nikah melalui via internet yang diperbolehkan bagi orang muslim adalah sesuai 

persetujuan yang diajukan dilembaga Deoband utamanya di ibu kota Negara 

bagian Lucknow (Periksa “Nikah via internet”, 25 Maret 2007).    

 Pernikahan melalui video call pernah terjadi di kabupaten kolaka Sulawesi 

tenggara. Bapak K. bin H dan Nyonya F bin H terpaksa melangsungkan ijab qabul 

melalui panggilan telepon video atau video call pada hari rabu tanggal 25 maret 

2020.  Perkwinan ini terjadi karena pengantin pria ketika itu tertahan di pelabuhan 

bajoe  kabupaten bone Sulawesi selatan untuk menjalani serangkaian karantina 

kesehatan dalam rangka antisipasi penyebaran virus covid-19. Sedangkan 

pengantin wanita berada di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Mereka 

terpisah jarak sekitar 700 km jika menempuh perjalana darat. Pengantin pria 

diharuskan menjalani protocol karantina kesehatan selama 14 hari karena yang 

bersangkutan baru saja saja datang dari Kota Surabaya, Jawa Timur yang telah 

ditetapkan sebagai daerah merah terdampak covid-19. (Boedi Abdullah, Mustofa 

Hasa, 2011)  

 Pernikahan melalui aplikasi Zoom juga terjadi pada pasangan Bapak A dan 

Nyonya D.F yang di mana mempelai perempuan terpapar covid-19. Dessy 

Fauziah menyaksikan pernikahannya secara daring melalui aplikasi Zoom dari 

Asrama Covid-19 Rusunawa IAIN Tulungagung. Sementara itu mempelai pria 
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menjalani prosesi akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakel, 

Tulungagung, Jawa Timur pada hari sabtu tanggal 26 Desember 2020. (Zainuddin 

Ali, 2006, h.20) 

 Pernikahan melalui video call juga pernah terjadi pada pasangan Briptu 

Andik (kiri) yang mengucapkan ijab Kabul di Pontianak, Kalimantan Barat, 

sedangkan mempelai wanita Briptu Nova (kanan) sedang berada di Cikeas, Jawa 

Barat, karena mempelai wanita tidak bisa hadir karena masih melaksanakan 

rangkaian seleksi UNSAAT penugasan PBB di Cikeas. Briptu Nova menuturkan 

bahwa mereka sudah dari jauh hari merencanakan pernikahan pada 28 April 2018. 

Namun rencana itu akhirnya berbenturan dengan jadwal seleksi Polisi PBB atau 

United Nations Police, yang dimana itu adalah cita-cita dari Briptu Nova.   

 Indonesia pernah terjadi akad nikah jarak jauh, akad nikah ini di praktekkan 

oleh pasangan Nyonya M dengan Bapak A yang telah dilangsungkan pada tanggal 

13 Mei 1989, pada saat itu pernikahan dilangsungkan calon mempelai laki-laki 

berada di Amerika Serikat, sedangkan calon mempelai perempuan berada di 

Kebayoran Baru Jakarta Selatan (Sadini, 2008, h.3) 

 Seperti beberapa kasus di atas oleh karena itu penelitian ini penting untuk 

dilakukan dalam rangka untuk mengungkap tentang keabsahan-nya dengan 

pebelitian pada peneliti yang dianggap sebagai suatu hal yang baru. Dengan 

berlatar belakang kondisi social seperti itu yakni calon suami-istri yang terpisah 

dengan tempat, wilayah atau Negara yang jauh. Akan tetapi saat sekarang tidak 

ada alasan yang sukar dilakukan bahkan muda berhubungan kapan dan di mana ia 

dikehendaki. Nabi saw. sendiri barangkali tidak akan mewakili upacara 

pernikahannya dengan Ummu Habibah jika beliau tidak sedang melakukan 
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sesuatu yang sangat penting. Artinya tujuan pokok hajat perkawinan yang sedang 

dihadapi seseorang tidak dikorbankan atau dengan kata lain selama alas an nikah 

lewat handphone internet, facebook, watshap, twitter dan lain-lain tidak 

bertentangan dengan syari‟at Islam. 

 Akad nikah melalui perangkat di atas sesungguhnya bersifat kasuistik yang 

dilakukan dengan persyaratan-persyaratan tertentu atau kondisi tertentu sehingga 

ada ulama yang mengatakan sah dan tidak. Jumhur ulama yang berpendapat 

bahwa akad nikah itu dipersyaratkan pelaksanaannya dilakukan dalam suatu 

majelis. Dalam pembahsan nikah lewat handphone internet, facebook, watshap, 

twitter dan lain-lain, syarat tersebut secara lahir jelas tidak terpenuhi. Akan tetapi 

tampaknya pengertian “satu majelis” menurut jumhur ulama itu bermakna yaitu 

agar semua pihak (wali, saksi calon dan seterusnya) yang terlibat dalam akad 

nikah itu bisa mengikuti semua proses ijab-qabul dan menetapkan dua orang saksi 

ditempat calon suami melaksanakan qabul atau lafadz shiqhat tersebut dan 

dipastikan bersumber dari calon suami, maka dapat dikatakan bahwa nikah 

melalui perangkat itu bisa dinyatakan sah. (Al-Qadhi Abu Syuja Ahmad, 2018, 

h.198-199) 

 Fiqih atau syari‟ah Islam dapat tampil membumi selalu relevan dan actual, 

hidup dan dinamis, konstruktif realisasi selaras dengan tuntutan zaman. Media 

baru tersebut tumbuh semakin cepat mematahkan paradigm lama dan telah 

memutus sekat-sekat ideologis, dan sosio-kultural. Perkembangan teknologi ini 

tentu saja memberikan alternative baru bagi terlaksananya suatu akad (perjanjian) 

baik itu akad bisnis maupun tidak menutup kemungkinan sebagai pelaksanaan 
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terjadinya jarak jauh melalui telepon, monitor televisi, atau teleconference. 

(Setiawan Budi Utomo, 2003, h.95) 

 Perkembangan tehknologi komunikasi seperti sekarang ini bertambah lagi 

dengan munculnya wabah covid-19, kemungkinan dilakukannya akad nikah 

melalui telekomunikasi dengan menggunakan media via zoom atau video call, 

dengan bantuan teknologi tersebut sangatlah besar manfaatnya sebagai media 

perantara akad (perjanjian) pernikahan jarak jauh. (Sabri Samin dan Andi 

Nurmayana Aroeng, 2010) 

Pandemi yang melanda seluruh dunia pada tahun 2020, telah membawa dampak 

signifikan pada berbagai lini kehidupan masyarakat, tidak terkecuali pada 

ketentuan hukum perkawinan Islam di Indonesia. Ditetapkannya kebijakan seperti 

PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), physical distancing dan beragam 

protokol kesehatan, mengakibatkan hadirnya kesulitan dalam menjalankan 

beberapa ketentuan seputar hukum perkawinan Islam. Selain itu, berdasarkan 

imbauan beberapa kepala daerah, sejumlah acara walimah atau resepsi dibubarkan 

oleh petugas untuk mencegah terjadinya kerumunan. Tindakan itu dilakukan 

dalam rangka mencegah bertambah masifnya penularan virus covid-19 di 

kalangan antar warga. Begitu juga terdapat kasus lain, seorang mantan Kapolsek 

Kembangan, harus menerima sanksi pemutasian, setelah yang bersangkutan 

menggelar walimah atau pesta pernikahan yang dinilai melanggar imbauan 

pemerintah untuk mencegah terjadinya kerumunan massa. Pada tanggal 19 Maret 

2020, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan Surat 

Edaran Nomor 2 tahun 2020 tentang Imbauan & Pelaksanaan Protokol 
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Penanganan Covid 19 Pada Area Publik Di Lingkungan Direktorat Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. (Gunadha, 2020)  

 Hal yang melatar belakangi penulis dalam penelitian peneliti agar dapat 

mengetahui tentang “Praktik Nikah Via Zoom Dimasa Pandemi Covid-19 

Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Media Sosial)” 

1.2.  Fokus Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus penelitian  peneliti adalah  

apakah perkawinan melalui via zoom itu sah atau tidak secara hukum islam. 

1.3. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana praktik nikah via zoom dimasa pandemi dalam   media sosial ? 

2. Bagaimana prespektif hukum Islam tentang nikah via zoom dimasa pandemi 

dalam media sosial ? 

1.4.  Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian adalah untuk memberikan jawaban pada rumusan masalah 

yang telah disebut diatas adapun tujuan penelitian peneliti ini adalah sebagai 

berikut : 

1.  Untuk mengetahui praktik nikah via zoom dimasa pandemi dalam media 

sosial. 

2.   Untuk mengetahui prespektif hukum Islam tentang nikah via zoom dimasa 

pandemi dalam media sosial. 

1.5.  Manfaat Penelitian 

1.   Aspek Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan bagi 

peneliti dan para pembaca dalam bidang ilmu hukum Islam. Penelitian ini juga 
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diharapkan dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sekaligus 

menjadi bahan masukan bagi para calon peneliti yang ingin melakukan penelitian 

dengan tema yang berkaitan. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

salah satu referensi bagi peneliti berikutnya. 

2. Aspek Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan masukan bagi 

masyarakat, khususnya mengenai Praktik Nikah Via Zoom Dimasa Pandemi 

Prespektif Hukum Islam. 

1.6.  Definisi Operasional 

1. Nikah merupakan nikah atau zwaj berasal dari bahasa arab yang dimana 

dalam kamus Al-Munawir diartikan dengan nikah atau kawin. (Ahmad 

Warson Munawir, h.1461). Sedangkan menurut istilah syarah berarti akad 

pernikahan.  

2. Via Zoom merupakan sebuah layanan konferensi video berbasiskan cloud 

computing. Aplikasi ini mengizinkan kita untuk bertemu dengan orang lain 

secara virtual, entah itu dengan panggilan video, suara, atau keduanya. 

Menariknya semua percakapan via zoom bisa direkam untuk dilihat lagi 

nantinya. 

3. Pandemi covid-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus 2019 

yang disingkat menjadi covid-19 diseluruh dunia untuk semua Negara. 

Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-

Cov-2. (Diakses tanggal 20 April 2020). 

4. Hukum islam adalah system kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu 

Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukalaf (orang yang 
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sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat 

bagi semua pemeluknya. (Iriyani, Eva, 2017, h.2)  


