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BAB II

LANDASAN TEORITIK

A. Walimatul ‘Ursy dan Ruang Lingkupnya

1. Pengertian Walimatul’ursy

Walimah berasal dari kata walimah artinya pesta makan1 (ولیمة) atau dalam

versi lain, walimah secara etimologi terbentuk dari kalimat َوْلمِ  yang artinya

berkumpul, dan secara syar’i bermakna sajian makanan yang dihidangkan untuk

merayakan suatu kebahagiaan2 sedangkan al-ursy artinya pesta perkawinan.3

Menurut Syaikh Khamil Muhammad Uwaidah walimah berarti penyajian

makanan untuk acara pesta. Ada juga yang mengatakan, walimah berarti segala

macam makanan yang dihidangkan untuk acara pesta atau yang lainnya.4

Menurut imam Muhammad bin Ismail ash-Shan’ani walimatul ursy العرس)

adalah sebagai tanda pengumuman (majelis) untuk pernikahan yang (ولیمة

menghalalkan hubungan suami isteri dan perpindahan status kepemilikan5

Menurut Imam Ibnu Qudamah dan Syaikh Abu Malik Kamal as-Sayyid

Salim, “Al-Walimah merujuk kepada istilah untuk makanan yang biasa disajikan

(dihidangkan) pada upacara (majelis) perkawinan secara khusus.”6

1 Muhammad Yunus, Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia, (cet. 1; Surabaya:
Wacana Intelektual Surabaya, 2015),  h. 345

2 Ahmad bin Umar As Syathiri, Al Yaqutunnafis, (Surabaya: Al Hidayah, 1369 H), h.
147.

3 Muhammad Yunus, Kamus Indonesia...h. 346
4 Syaikh Khamil Muhammad Uwaidah, Fiqhi Wanita Edisi Lengkap,  (Jakarta:  Pustaka

Al-Kautsar, 1996 ) , h. 516
5 Imam Muhammad bin Ismail ash-Shan’ani, Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, Jus

3 (ttp:tp,th) h. 153-154
6 Abu Malik Kamal as-Sayyid Salim, Shahih Fiqhus Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih

Mazahib al-Arba’ah,  Jus 3 (Cairo:Maktabah at-Tauqifiyyah, tt.) ,  h. 182
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Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, “Walimah juga dapat diartikan dengan

kata walm yang berarti perhimpunan, karena pasangan suami istri berhimpun.

Walimatul ‘ursy adalah hidangan khusus dalam acara pernikahan yang dalam

kamus bahasa Arab makna walimatul‘ursy adalah makanan acara pernikahan, atau

setiap makanan yang dibuat untuk undangan yang lainnya.7

Menurut Imam Masrudi: Walimah adalah acara pernikahan yang bertujuan

memberitahukan akan berlangsungnya pernikahan dan sebagai rasa syukur atas

karunia Allah SWT. Yang dianugerahkan kepada kedua mempelai sehingga

menjadi syiar Islami di tengah masyarakat agar tergugah keinginan bagi para

pemuda untuk dapat melangsungkan pernikahan.8

Sedangkan walimah dalam literatur arab secara arti kata berarti jamuan yang

khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan diluar

perkawinan. Berdasarkan pendapat ahli bahasa diatas untuk selain kesempatan

perkawinan tidak digunakan kata walimah meskipun juga menghidangkan

makanan.9

Berbagai penjelasan yang bersumber dari para ulama dan tokoh Islam di

atas maka yang dimaksudkan dengan walimatul‘ursy itu adalah jamuan makan

yang diadakan untuk merayakan pernikahan pasangan pengantin. Sebagai  salah

satu uslub untuk mengumumkan pernikahan kepada khalayak, agar tidak

menimbulkan syubhat (kecurigaan) dari masyarakat yang mengira orang yang

sudah melakukan akad nikah tersebut, melakukan perbuatan yang tidak

7 Sayyid Sabiq, Fikih Sunah, (Cet. 1; Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h. 215
8 Imam Masrudi, Bingkisan Pernikahan, (Cet. 1; Jakarta: Lintas Pustaka, 2006.), h. 76
9Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Jakarta:Prenada Media,

2006), h.155



12

dibolehkan syara’ (berzina) karena belum diketahui statusnya (sudah menikah)

juga sebagai rasa syukur pada momen yang sangat membahagiakan dalam

kehidupan seseorang, maka dianjurkan untuk mengadakan sebuah pesta perayaan

pernikahan dan membagi kebahagiaan itu kepada orang lain.

2. Dasar Hukum Walimatul’ursy

Kalangan para ulama berbeda pendapat dalam memandang hukum

walimatul‘ursy. Ada yang mewajibkan dan ada pula yang berpendapat sebagai

sunah muakkadah (dipentingkan). Agar bisa mendudukkan persoalan ini maka

penulis mencoba untuk menelusuri dalil-dalil yang berkaitan dengan walimah dan

mencoba untuk menemukan dasar dalil yang diperpegangi oleh para ulama

sehingga ada yang mewajibkan dan ada yang cukup menghukuminya dengan

sunnah muakkadah. Hal tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua pendapat

yakni sebagai berikut:

a. Walimatul ‘ursy Sebagai Suatu Kewajiban

Ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama dalam memandang

kedudukan hukum dalam melaksanakan resepsi pernikahan atau walimatul’ursy

sebagaimana Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi berpendapat bahwa:

“Wajib bagi orang yang menikah untuk menyelenggarakan walimatul ‘ursy
setelah menggauli isteri, sebagaimana perintah Nabi SAW. Kepada
‘Abdurrahman bin ‘Auf dalam hadits yang telah diriwayatkan oleh
Buraidah bin al-Hashib, ia berkata, “Tatkala ‘Ali meminang Fatimah
Radhiyallahu anhuma ia berkata, ‘Rasulullah SAW, bersabda,
Sesungguhnya merupakan keharusan bagi pengantin untuk
menyelenggarakan walimah”.10

10 Abdul ‘Azim Badawi, Al-Wajiz, Ensiklopedi Fiqih Islam Dalam Al-Qur’an dan As-
Sunnah As-Shahihah, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, tt)  h. 556
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Diantara dalil yang mengharuskan walimah sebagaimana perintah Nabi

Shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada ‘Abdurrahman bin ‘Auf dalam hadits yang

telah disebutkan sebelumnya dan juga hadits yang telah diriwayatkan oleh

Buraidah bin al-Hashib, ia berkata:

ا َخطََب َعلِيٌّ فَاِطَمةَ  ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم : إِنَّھُ الَبُدَّ لَمَّ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل هللاِ َصلَّى هللاَّ
11لِْلَعْرِس ِمْن َولِْیَمةٍ  .

Artinya:

“Tatkala ‘Ali meminang Fatimah Radhiyallahu anhuma ia berkata,
‘Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Sesungguhnya
merupakan keharusan bagi pengantin untuk menyelenggarakan walimah.”

Ulama yang mewajibkan walimah karena adanya perintah Rasulullah SAW.

dan wajibnya memenuhi undangan walimah. Rasulullah SAW. Sendiri

menyelenggarakan walimah ketika menikahi istri-istrinya seperti dalam hadits

dari Anas bin Malik R.A. ia berkata:

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َصفِیَّةَ َوَجَعَل ِعْتقَھَا َصَداقَھَا َوَجَعَل  َج النَّبِيُّ َصلَّى هللاَّ تََزوَّ
12اْلَولِْیَمةَ ثَالَثَةَ أَیَّام .

Artinya:

“Nabi Saw, menikahi Shafiyyah dan kemerdekaannya sebagai maskawinnya,
kemudian beliau menyelenggarakan walimah selama tiga hari (HR. al-
Bukhari dan Muslim).”

Hadist di atas ditegaskan pula oleh pandangan bahwa hukum menghadiri

undangan, Jumhur ulama penganut Imam Asy-Syafi’i dan Imam Hambali secara

11 Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahiih al-Jaami’ Ash- Shaghiir , Juz XVI (No.
2419), Ahmad (No. 175), h. 205

12 Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Badrdizbah
Al-Ju’fiy Al-Bukhari, Shahiih al-Bukhari dengan maknanya , Juz IX , No. 1559 (tp:ttp,tt), h. 224
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jelas menyatakan bahwa mengahadiri undangan ke walimatul‘ursy adalah

fardu‘ain. Adapun sebagian dari penganut keduanya ini berpendapat bahwa

menghadiri undangan tersebut adalah sunnah. Sedangkan dalil hadist yang telah

disebutkan di atas menunjukkan adanya hukum wajib menghadiri undangan.

Apalagi setelah adanya pernyataan secara jelas bahwa orang yang tidak mau

menghadiri undangan telah berbuat maksiat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.13

Atas dasar dalil-dalil tersebut di atas sebagian ulama menganggap bahwa

hal tersebut menjadi indikasi (qharinah) wajibnya menyelenggarakan

walimatul’ursy sebab adanya perintah yang mengharuskan untuk menghadiri

undangan walimah.

b. Walimatul ‘ursy Sebagai Sunnah Muakkadah

Mengadakan walimah pernikahan hukumnya Sunnah Muakkadah. Bagi

yang melangsungkan pernikahan dianjurkan untuk mengadakan walimah menurut

kemampuan masing-masing. Dalam hal ini Rasulullah Saw, bersabda kepada

Abdurrahman bin Auf ketika ia menikah:

14بَاَرَك هللاُ لََك، أَْولِْم َولَْو بَِشاةٍ 

Artinya:

“Semoga Alloh memberkahimu. Adakanlah walimah walau hanya dengan
menyembelih seekor kambing” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Hadits di atas memberikan penekanan bahwa walimatul’ursy itu sangat

dianjurkan. Bahkan dalam hadits sebelumnya, Rasulullah Saw, mengatakan

13 Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Fiqih Wanita..., h. 518
14 Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Fiqih Wanita,..., h. 516.
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berwalimahlah sekalipun hanya dengan seekor kambing. Ukuran kambing,

tentunya untuk saat itu merupakan hewan yang biasa dan sederhana, tidak

memberatkan. Dengan demikian hadits tersebut betul-betul menganjurkan

walimatul’ursy sekalipun dengan sesuatu yang sangat ringan, untuk konteks

sekarang mungkin sekalipun dengan daging ayam, atau apa saja yang sifatnya

sederhana. Bahkan  dalam hadits kedua dikatakan bahwa Rasulullah Saw,

mengadakan walimah ketika beliau menikah dengan Shafiyyah hanya dengan al-

syai’ir yakni makanan yang bahan utamanya berupa kurma yang dicampur dengan

tepung.

Oleh karena itu, dalil-dalil diatas menunjukkan bahwa walimah dalam

pernikahan sangat dianjurkan sekalipun dengan walimah yang sangat sederhana.

Adapun tentang hukum walimah,  jumhur ulama berpendapat hukumnya adalah

sunnah dan tidak wajib. Sebagaimana menurut Syaikh Kamil Muhammad

Uwaidah berkata bahwa “Jumhur ulama berpendapat bahwa walimah merupakan

suatu hal yang sunnah dan bukan wajib”15

Para fuqoha (ahli fiqih) bersepakat bahwa mengadakan pesta pernikahan

hukumnya adalah sunah muakkadah, “Imam Ahmad berkata, “Walimah itu

hukumnya sunnah”. Menurut jumhur, walimah itu disunnahkan (mandub) yakni

sebuah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan karena itu

dianjurkan bagi sang suami yang merupakan seorang laki-laki (rasyid) dan wali

suami yang bukan rasyid. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Rahimahullah berkata,

“Adapun walīmatul’ursy maka hukumnya adalah sunnah.” Kemudian ia

15 Syaikh Khamil Muhammad Uwaidah, Fiqhi Wanita..., h. 516



16

menambahkan, “Dianjurkan untuk menyelenggarakannya (walimah) berdasarkan

kesepakatan ulama, bahkan di antara mereka ada pula yang mewajibkannya.” 16

Memang ada di antara ulama yang mewajibkan penyelenggaraan walimah

tersebut, seperti sebagian pengikut Imam asy-Syafi’i Rahimahullah, dengan

alasan karena Rasulullah Saw, sendiri memerintahkan ‘Abdur Rahman bin ‘Auf

ra. Untuk menyelenggarakannya dan juga karena wajibnya memenuhi undangan

walimah, maka mengundang sendiri hukumnya adalah wajib. Tetapi pendapat itu

dapat dibantah; bahwa walimah adalah hidangan makanan untuk suatu

kegembiraan yang terjadi, maka hukumnya seperti hidangan-hidangan lainnya.

Artinya dapat menyelenggarakan perhidangan dan juga bisa meninggalkannya

(tidak melakukan).

Adapun hadits yang dimaksud, maka kepadanya diberlakukan makna

istihbāb, yaitu sunnah dan bukan wajib. Dalilnya, bahwa Rasulullah Saw. Telah

memerintahkannya (‘Abdurrahman bin ‘Auf ra.) walau hanya dengan

menyembelih seekor kambing yang menjadi indikasi perbuatan tersebut hanyalah

sebagai sunnah yakni apa yang dituntut oleh pembuat syariat untuk dikerjakan

dengan tuntutan yang tidak tegas dan tidak dicela bagi orang yang

meninggalkannya. Sunnah kadang-kadang bersifat muakkad (yang dikuatkan)

seperti shalat sunnah subuh dan ‘Id, baik Idhul Fitri maupun Idhul Adha.

Sedangkan hukum yang bersifat wajib atau fardlu apabila ada nash yang

16 Ibnu Taimiyah, Majmu’ Fatawa Tentang Nikah, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam,
2002),  h. 183.
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memerintahkan dengan pasti (qathi’) baik dari sumbernya qath’i as-tsubut

maupun segi penunjukannya qath’i ad-dhalah seperti shalat Ashar.17

Adapun hadis terkait sahabat Rosulullah Saw, Abdurrahman bin ‘Auf

tentang perintah untuk menyelenggarakan walimatul’ursy tidak lain hanya sebagai

anjuran bukan perintah yang berarti wajib. Demikian pula dengan hujjah

memenuhi undangan walimah hukumnya wajib, berarti menyelenggarakannya

juga wajib. Anggapan ini tertolak, cukup dengan menyandingkan ibrah

disyariatkannya mengucapkan salam bahwa mengucapkan salam tidaklah wajib,

sementara menjawab salam sendiri hukumnya wajib.

Sebagian ahli ilmu yang lain berpendapat wajibnya mengadakan

walimatul’ursy dengan mengambil dalil dari hadits Buraidah bin Hushaib ra,

bahwa Rasulullah SAW, bersabda yang artinya “Tiap-tiap perkawinan harus

diadakan walimah”. Hadist yang diriwayatkan Ibnu ‘Asakir. Maka bantahannya;

hadits ini tidak dapat dijadikan hujjah karena sanadnya dha’if atau lemah dan

tidak kuat.

Walimah merupakan amalan yang sunnah. Hal ini sesuai dengan hadits

riwayat dari Anas bin Malik, bahwa Nabi SAW pernah berkata kepada

Abdurrahman bin ‘Auf artinya: “Adakan walimah, meski hanya dengan satu

kambing”. Jumhur ulama berpendapat, bahwa walimah merupakan suatu hal yang

sunnah dan bukan wajib.18 Berdasarkan dengan pendapat ulama di atas yang

didukung oleh dali-dalil syar’i yang berkaitan dengan status hukum

17 Hafidz Abdurahman, Ushul Fiqhi, Memabangun Paradigma Berfikir Syar’i (Cet.3;
Bogor: Al-Azhar Press, 2015), h. 62

18 Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Fiqih Wanita..., h. 517.
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walimatul’ursy maka dapat disimpulkan bahwa menyelenggarakan walimatul’ursy

hukumnya sunnah muakkadah yakni sunnah yang sangat dianjurkan oleh

Rosulullah Saw.

3. Waktu Penyelenggaraan Walimatul ‘ursy

Walimah bisa dilakukan kapan saja. Bisa setelah dilangsungkannya akad

nikah dan bisa pula ditunda beberapa waktu sampai berakhirnya hari-hari

pengantin baru. Namun disenangi tiga hari setelah dukhul.

Akan tetapi tidak ada batasan tertentu untuk melaksanakannya, namun lebih

diutamakan untuk menyelenggarakan walimatul'ursy setelah ''dukhul'', yaitu

setelah pengantin melakukan hubungan seksual setelah akad nikah Hal itu

berdasarkan apa yang selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yang juga

tidak pernah mengadakan walimatul'ursy kecuali sesudah dukhul

4. Tamu Undangan Dalam Walimatul ’ursy

a. Dasar Hukum Memisahkan Tamu Laki-laki dengan Tamu Perempuan dalam

Walimatul‘Ursy.

Pada pelaksanaan resepsi pernikahan (Walimatul ‘ursy) yang telah

disyariatkan oleh Rasulullah Saw, yakni memisahkan antara tamu perempuan

dengan tamu laki-laki agar tidak terjadi ikhtilath (campur baur) di dalamnya.

Adapun hal-hal yang menjadi fakta-fakta lain yang menjadi ajaran beliau

mengenai di syariatkannya pemisahan antara pertemuan pria dan wanita yang

bukan muhrim dalam kondisi (hayatul khas) kehidupan yang khusus. Ketika

Rasulullah SAW. Memisahkan/menjadikannya shaf-shaf kaum perempuan dan
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laki-laki di dalam masjid terpisah. Sebagaimana hadits Rasulullah Saw, adalah

berikut ini :

ثَنَا َجِریٌر َعْن ُسھَْیٍل َعْن أَبِیِھ َعْن أَبِي ھَُرْیَرةَ  ثَنَا ُزھَْیُر ْبُن َحْرٍب َحدَّ َحدَّ
لُھَا قَالَ  َجاِل أَوَّ ِ َصلَّى هللاَّ َعلَْیِھ َوَسلََّم َخْیُر ُصفُوِف الرِّ قَاَل َرُسوُل هللاَّ

لُھَا رواه مسلم ھَا أَوَّ ھَا آِخُرھَا َوَخْیُر ُصفُوِف النَِّساِء آِخُرھَا َوَشرُّ 19َوَشرُّ

Artinya:

“Dari Abu Hurairah ra: Rasulullah Saw bersabda : sebaik-baik shaf laki-laki
adalah awalnya (baris terdepan) dan sejelek-jeleknya adalah yang paling
belakang (baris terakhir). Sebaik-baik shaf perempuan adalah yang terakhir
(baris paling belakang) dan sejelek-jeleknya adalah yang pertama (paling
depan).”(HR. Muslim)

Keterangan: Hadits sejenis di atas banyak diriwayatkan oleh Tirmidzi,

Nasa’i, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, Ad-Darami.

Adapun hadist Imam Bukhari diriwayatkan dari Anas bin Malik ra.

Diuraikan sebagai berikut bahwa, Rasulullah Saw bersabda: Dari Anas bin Malik

ra, ia berkata, ketika Rasulullah Saw, menikahi Zainab binti Jahsy, beliau

mengundang orang-orang dan memberi mereka makan, kemudian mereka duduk

sambil bercakap-cakap dan seolah-olah Nabi Saw, bersiap-siap untuk berdiri,

akan tetapi mereka tidak berdiri. Ketika Rasulullah Saw, melihat hal tersebut ia

berdiri  dan ketika berdiri, berdirilah beberapa orang yang tetap duduk, lalu Nabi

Saw, datang untuk duduk, ternyata orang-orang tersebut masih duduk di sana.

Kemudian merekapun berdiri. Lalu aku kembali untuk memberitahukan Nabi

19 Muhammad Fu’ad Abdul Baqi’, Kumpulan Hadits Shahih Bukhari dan Muslim, (Cet.
18; Jawa Tengah: Insan Khamil Solo, 2016), h. 124
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Saw, bahwa mereka telah pulang. Maka Nabi Saw, datang lalu masuk ke dalam.

Akupun ikut masuk, lalu beliau membuat tirai antara diriku dan dirinya.20

Islam melarang kondisi campur-baur antara tamu undangan, sehingga

memungkinkan terjadinya interaksi (ikhtilat) antara tamu laki-laki dan tamu

perempuan yang bukan mahramnya apalagi sambil bersenda gurau dan

membicarakan hal-hal yang tidak syar’i. Guna menghindari hal tersebut, maka

yang dilakukan adalah memisahkan secara sempurna antara tamu laki-laki dengan

tamu perempuan. Sehingga tergambar kondisinya adalah pengantin perempuan

dengan kerabat dan para tamu yang perempuan, sedangkan pengantin laki-laki

dengan kerabat dan tamu laki-laki dengan tempat makan dan pelaminan yang

berbeda.

Mengumpulkan para tamu undangan pria dan wanita dalam satu tempat

tanpa pemisah hukumnya haram menurut banyak ulama dikarenakan :

1). Akan terjadi pandangan haram karena ditempat tersebut berkumpul pria dan

wanita yang bukan mahram.

2). Akan terjadi duduknya seorang wanita dengan seorang pria yang bukan

suami istri serta bukan mahramnya. Dan duduk berdampingan pria dan

wanita bukan suami istri dan bukan mahram tetap tidak boleh (ikhtilat)

meskipun di sana banyak orang.

3). Uslub untuk mengatur walimatul‘ursy dalam pengaturan tamu pria dan

wanita.

20 Muhammad Fuad Abdul Baqi’, Kumpulan Hadist.., h. 378
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Hal ini bisa dilakukan dengan beberapa uslub (cara), misalnya walimahnya

diselenggarakan pada waktu yang berbeda antara yang pria dan wanita, atau

dengan menggunakan dua tempat atau dua gedung yang berbeda, atau bisa juga

dengan tempat yang sama tapi dipisah dengan tabir sempurna antara pria dan

wanita, sehingga tidak terjadi pertemuan dalam satu ruangan di antara pria dan

wanita.

Berkaitan dengan pemisahan antara pria dan wanita ini, karena memang

pada dasarnya dalam kehidupan masyarakat Islam di masa Rasulullah Saw. dan

sepanjang kurun sejarah Islam, kehidupan pria dan wanita terpisah satu dengan

lainnya.

b. Hukum Menghadiri Walimatul’ursy

Secara umum menghadiri undangan bagi setiap orang yang diundang oleh

saudaranya yang muslim wajib hukumnya untuk menghadirinya, selama tidak ada

udzur untuk menghadirinya dan hal itu merupakan fardlu ‘ain artinya setiap orang

secara pribadi harus menghadiri undangan tersebut tanpa diwakili oleh orang lain.

Sebagaimana sabda Rosulullah Saw. yang artinya: “Telah menceritakan kepada

kami Yahya bin Yahya, ia berkata, “Aku bacakan kepada Malik”, dari Nafi’, dari

Ibnu ‘Umar, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda: “Apabila salah seorang di

antara kalian diundang kepada suatu walimah, maka hendaklah ia

menghadirinya” 21.

21 Imam Muslim, Shohih Muslim, Juz. IX, (Beirut: Darul Ma’rifah, 2007 M/1428H), h.
234.
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Berdasarkan hadist di atas maka menghadiri undangan walimatul‘ursy

hukumnya adalah wajib atau fardhu‘ain, yaitu sebuah perbuatan yang apabila

ditinggalkan akan mengakibatkan dosa, Ada pendapat lain yang mengatakan

bahwa mendatangi sebuah walimatul‘ursy, merupakan sebuah fardhu kifayah,

yaitu sebuah perbuatan yang apabila seseorang atau suatu kelompok telah

melakukannya maka orang yang lain dianggap gugur kewajibannya. Mereka

beranggapan bahwa esensi dan tujuan adanya sebuah pernikahan itu adalah untuk

memberitahukan kepada masyarakat bahwa pasangan ini telah menikah dan

membedakannya dari perbuatan zina.

Kedudukan pada sebuah seruan yang tegas merupakan qarinah (Penegasan)

bahwa hal tersebut menunjukan wajibnya dipenuhi, meski berlaku hukum mani’

di dalamnya, artinya adanya ketentuan/penghalang (mani’an) yang akan

membatasi seseorang untuk melaksanakan perintah tersebut. Maka faktor itulah

yang akan menghalangi seseorang untuk mendatangi sebuah acara meskipun

hukum asalnya wajib, adanya mani’ tersebutlah yang menjadi penghalang.

Setiap muslim harus terikat hukum syara’. Kaidah syara’ menyebutkan

bahwa “hukum asal sebuah perbuatan harus terikat dengan hukum syara”.

Artinya bahwa setiap perbuatan seorang muslim tidak luput dari hukum sebagai

tuntutan (at-tulab) dan setiap tuntutan wajib dijalankan baik berupa perintah untuk

melakukan maupun larangan, agar meninggalkannya. Begitupun bagi setiap

muslim yang diundang dalam menghadiri sebuah pesta pernikahan

(walimatul’ursy) jika di dalam acara tersebut terdapat suatu kondisi yang menjadi

sebab terhalangnya ia untuk hadir karena adanya kemaksyiatan seperti perjamuan
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yang di dalamnya dihidangkan minuman keras, adanya penyanyi yang

mengumbar aurat, tamu undangan bercampur-baur antara pria dan wanita.  Maka,

tidak boleh hadir pada saat itu.

Menghadiri sebuah undangan walimatul‘ursy hukumnya wajib bagi mereka

yang tidak mempunyai udzur, halangan. Namun, bagi mereka yang ada udzur,

atau halangan diperbolehkan untuk tidak menghadirinya. Di antaranya yang

diharamkan oleh syara’ untuk menghadiri undangan walimah pernikahan tersebut

adalah:

1. Apabila seseorang diundang ke walimatul’ursy yang di dalamnya ada

kemungkaran, seperti tamu undangan disediakan minuman keras, tari-tarian

perangsang birahi atau bentuk kemungkaran lainnya, maka orang yang

diundang boleh untuk tidak menghadirinya. Bahkan sebagian ulama,

mengatakan, tidak boleh sedikitpun menghadirinya, kecuali jika ia

menghadirinya namun dalam hatinya tetap tidak menyetujui praktek

tersebut sekaligus berusaha untuk menghentikan kemungkaran yang terjadi.

2. Apabila yang diundang dalam walimah tersebut hanya orang-orang kaya.

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Rosulullah

Saw, bersabda :

َشرُّ الطََّعاِم طََعاُم اْلَولِیَمِة یُْمنَُعھَا َمْن یَأْتِیھَا َویُْدَعى إِلَْیھَا َمْن یَأْبَاھَا َوَمْن لَْم 

ْعَوةَ  22فَقَْد َعَصى هللاَ َوَرُسولَھُ یُِجِب الدَّ .

22 Muhammad Fuad Abdul Baqi’, Kumpulan Hadist...,h. 400
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Artinya:

“Sejelek-jelek makanan ialah makanan walimah yang ia ditolak orang yang
datang kepadanya dan diundang kepadanya orang yang enggan
mendatanginya. Maka barangsiapa tidak memenuhi undangan tersebut, ia
telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.”

Hadist diatas juga telah menunjukan bahwa perkara makanan dan

mengundang orang untuk memakannya adalah satu hal yang perlu

diperhatikan, apakah makan yang kita sajikan sebagai bagian dari nikmat

Allah SWT.

3. Resepsi pernikahan tersebut terjadi ikhtilat (campur-baur) antara tamu laki-

laki dengan tamu perempuan, hal ini guna menghindari bentuk-bentuk

kemaksyiatan, disepakati bahwa para wanita wajib menutup aurat dan

berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat. Juga tidak boleh terjadi ikhtilat

(campur baur) antara laki dan wanita dalam sebuah pertemuan (ijtima’)

yang besifat khas. Sebagaimana haramnya khalwat atau berduaan di tempat

yang sepi antara laki-laki dan wanita.

Begitupun juga dengan udzur-udzur lainnya, seperti sakit, hujan lebat, udara

yang sangat dingin, takut dirampok, suasana yang tidak aman dan lainnya. Maka,

apabila ada kondisi-kondisi tersebut, dibolehkan seseorang tidak menghadiri

undangan resepsi pernikahan.

Diantara hal tersebut dalam al-Fath, Ibnu hajar mengatakan, syarat-syarat

wajib memenuhi undangan sebagai berikut:

1. Pihak yang mengundang mukallaf, merdeka dan dewasa (berakal sehat).
2. Undangan tidak boleh di khususkan bagi orang-orang kaya saja dan

meninggalkan orang-orang miskin.
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3. Tidak boleh dimaksudkan untuk menunjukan kecintaan terhadap pribadi
seseorang; baik lantaran kesukaan maupun keseganan kepadanya.

4. Orang yang mengundang bergama Islam. Hal ini berdasarkan pada pendapat
yang shohih

5. Kewajiban memenuhi undangan khusus pada hari pertama.
6. Tidak didahului (undangan). Siapa yang mengundang dahulu maka

undangan wajib dipenuhi, sementara beikutnya tidak wajib dipenuhi.
7. Tidak ada hal yang mengganggu kehadirannya, yaitu adanya kemungkaran

dan perbuatan lain yang tidak dibenarkan syariat (terdapat aktivitas
maksyiat).

8. Tidak ada halangan.23

Berdasarkan poin-poin yang menjadi syarat untuk mendatangi sebuah pesta

pernikahan menunjukan adanya waktu atau kondisi yang memungkinkan

seseorang untuk tidak hadir memenuhi undangan pernikahan.

5. Hiburan dalam Walimatul ‘Ursy

Termasuk salah satu cara mengumumkan pernikahan juga adalah dengan

adanya nyayian dan musik. Dalam ajaran Islam, nyanyian dan musik

diperbolehkan selama hal itu sebatas hiburan semata dan tidak memamerkan aurat

atau menjadi ajang perangsang syahwat. Hiburan biasa saja, tanpa menimbulkan

atau memamerkan sesuatu yang dilarang oleh ajaran Islam, sah-sah saja. Di antara

dalil boleh nya nyanyian dalam resepsi pernikahan adalah hadits berikut ini:

وْ  24ُت فِي النَِّكاحِ فَْصٌل َما بَْیَن اْلَحالَِل َواْلَحَراِم الدُّفُّ َوالصَّ .

Artinya:

“Pemisah antara yang halal dan yang haram di dalam pernikahan adalah
tabuhan rebana dan nyanyian.” (HR. Turmudzi).

23 Sayyid Sabiq, fiqih Sunah..., h. 216
24 Hasan. Shahiih Sunan Ibni Majah , no. 1538
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Senada dengan hadist Rasulullah SAW, Dari Khalid bin Dzakwan ia berkata

bahwa ar-Rubayyi’ binti Mu’awwidz bin ‘Afraa berkata:

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم یَ َجاَء النَّبِيُّ َصلَّ  ْدُخُل ِحیَن بُنَِي َعلَيَّ فََجلََس َعلَى فَِراِشي ى هللاَّ

َكَمْجلِِسَك ِمنِّي فََجَعلَْت ُجَوْیِریَاٌت لَنَا یَْضِرْبَن بِالدُّفِّ َویَْنُدْبَن َمْن قُتَِل ِمْن 

ْت إِْحَداھُنَّ َوفِینَا نَبِيٌّ یَْعلَُم َما فِي َغٍد فَقَاَل َدِعي ھَِذِه آبَائِي یَْوَم بَْدٍر إِْذ قَالَ 

25َوقُولِي بِالَِّذي ُكْنِت تَقُولِینَ 

Artinya:

“Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam datang menemuiku pada hari aku
diboyong dan duduk di atas tempat tidurku sedekat posisi dudukmu sekarang
ini. Beberapa gadis sedang menabuh rebana dan mereka meratap sambil
menyebut-menyebut kebaikan dan kebenaran bapak-bapakku yang telah mati
syahid pada perang badar. Kemudian ada salah seorang dari mereka yang
berkata, ‘Di tengah-tengah kita sekarang ini ada seorang Nabi yang
mengetahui apa yang akan terjadi pada esok hari.’ Mendengar itu Nabi
bersabda, ‘Tinggalkanlah bait-bait sya’ir lagu itu dan nyanyikan apa yang
tadi kamu nyanyikan (HR. An-Nasai).

Selain khutbah nikah, hiburan, di antara bentuk pengumuman pernikahan

juga adalah dengan menyebar kartu undangan, pesta sederhana ataupun yang

lainnya.

6. Makanan Dalam Walimatul’ursy

Makanan adalah seluruh hal yang dapat dimakan, seperti: biji-bijian, kurma

dan daging, asalnya seluruh jenis makanan adalah halal, berdasarkan keumuman

firman Allah SWT. Dalam QS. Al-Baqarah/2/29.

25 Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin
Badrdizbah Al-Ju’fiy Al-Bukhari, Shahiih al-Bukhari, Juz IX , no. 5147 (ttp:tp,tt), h. 202
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Terjemahnya :

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu 26

Oleh karenanya, seluruh makanan hukumnya halal kecuali terdapat dalil

dari al-Qur’an atau As-Sunah atau Qiyas shahih yang mengharamkannya. Syariat

Islam telah mengharamkan berbagai macam makanan yang berbahaya bagi tubuh

atau yang dapat mmerusak akal. Sebagaimana juga telah diharamkan berbagai

macam makanan atas umat-umat terdahulu sebelum Islam, semata-mata sebagai

ujian bagi mereka. Allah SWT. Berfirman dalam QS. An-Nisa’/ 4:160:

              
Terjemahnya:

Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas
(memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi
mereka 27

Makanan dalam resepsi pernikahan semestinya halal dan baik, sehingga

perbuatan yang dilakukan dalam hal beribadah kepada Allah, mendapatkan

keberkahan. Demikian pula bahwa setiap makanan yang halal bagi seorang

muslim tentu dapat dihidangkan dalam resepsi pernikaha atau

walimatul’ursy.

26 Departemen  Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 103
27 Departemen  Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 103
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7. Doa dan Memberikan kado dalam Walimatul ‘Ursy

Sunnah hukumnya bagi seorang muslim untuk mengucapkan selamat dan

mendoakan orang yang baru atau sedang menikah. Do'a yang diajarkan oleh

Rasulullah Saw. untuk kedua mempelai adalah seperti di bawah ini:

28اَللّھًُمّ اْغفِْرلَھُْم، َواْرَحْمھُْم، َوبَاِرْك لَھُْم فِْیَما َرَزْقتَھُمْ  .

Artinya:

“Ya Allah, ampunilah mereka dan sayangilah mereka serta berikan
keberkahan pada rizki yang Engkau berikan kepada mereka.” (HR. Abu
Dawud, Turmudzi dan Ibn Majah).

Disunnahkan bagi orang yang menghadiri walimah pernikahan atau

mengucapkan selamat kepada pengantin untuk memberikan kado, amplop atau

hadiah lainnya. Hal ini dimaksudkan sebagai turut berbahagia sekaligus

memberikan cindra mata alakadarnya pada saat kebahagiaannya itu. Anjuran ini

berdasarkan hadits berikut ini:

َوَعْن أَنٍَس قَاَل : ( أَقَاَم اَلنَّبِيُّ صلى هللا علیھ وسلم بَْیَن َخْیبََر َواْلَمِدینَِة 
إِلَى َولِیَمتِِھ , فََما َكاَن ثََالَث لَیَاٍل , یُْبنَى َعلَْیِھ بَِصفِیَّةَ , فََدَعْوُت اَْلُمْسلِِمیَن 

فِیھَا ِمْن ُخْبٍز َوَال لَْحٍم , َوَما َكاَن فِیھَا إِالَّ أَْن أََمَر بِاْألَْنطَاِع , فَبُِسطَْت , 
ْمُن. ) 29ُمتَّفٌَق َعلَْیِھ , َواللَّْفظُ لِْلبَُخاِريّ فَأُْلقَِي َعلَْیھَا اَلتَّْمُر , َواْألَقِطُ , َوالسَّ

Artinya:

"Anas berkata: "Ketika Rasulullah Saw menikahi Zainab, Ummu Sulaim
menghadiahkan kepada Rasulullah Saw hais, makanan berupa kurma yang

28 Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Quraisy an-
Naisaburi, Shahiih Muslim Juz III, No. 2055, (ttp:tp,tt), h. 1625

29Muhammad Fuad Abdul Baqi’, Kumpulan Hadist...,h. 397
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dicampur dengan tepung, di dalam sebuah bijana yang terbuat dari batu"
(HR. Muslim).

Indonesia merupakan negeri yang berpenduduk mayoritas muslim,

sebagian besar kaum muslim dalam rangka menghadiri pesta pernikahan bukan

hanya sekedar datang untuk memerikan ucapan selamat akan tetapi juga

pemberian hadiah atau berupa cendaramata terhadap kedua mempelai sebagai

ungkapan perasaan ikut berbahagia atas kebahagiaan kedua mempelai. Budaya ini

termasuk kebaikan yang perlu dilestarikan sebab Rasulullah senantiasa

menganjurkan untuk saling memberikan hadiah guna menjalin keakraban yang

lebih dekat, di samping itu pihak kedua mempelai juga akan membantu

meringankan bebannya setelah pernikahan.

8. Hikmah Walimatul’ursy

Ada beberapa hikmah dalam pelaksanaan Walimatul’ursy, diantaranya:

a). Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT.
b). Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya.
c). Sebagai tanda resmi akad nikah.
d). Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami-istri.
e). Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah.
f). Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah

resmi menjadi suami istri, sehingga mastarakat tidak curiga terhadap
perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai30.

30 http://networkoke.blogspot.co.id/2014/01/Makalah-Walimah-Al-Ursy-Walimatul-Ursy.
html. diakses pada tgl. 20/08/2017
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B. Tabarruj dan Ruang Lingkupnya

1. Pengertian Tabarruj

Menurut  bahasa tabarruj berasal dari kata baraja yang berarti nampak dan

meninggi, kemudian dapat dipahami juga dengan arti “jelas dan terbuka” atau

bersolek.31 Dibangun dari kata tersebut lafad buruj memiliki arti benteng atau

bangunan yang  tinggi.  menurut  istilah berarti menampakkan sesuatu  yang

semestinya tidak ditampakkan maksud “sesuatu” disini dalam arti sikap atau

tingkah laku. Imam Bukhari menyatakan, bahwa tabarruj adalah tindakan

seorang wanita yang menampakkan kecantikannya kepada orang lain.”32

Prilaku tabarruj berpotensi dilakukan oleh pria dan wanita, tergantung dari

keadaan yang menjadikannya pada predikat tabarruj tersebut, contoh seseorang

dilarang berlebihan dalam memakai farfum yang tercium orang lain pada keadaan

ia berada di luar rumah, namun boleh menggunakan minyak wangi yang semerbak

pada kondisi ia berada di dalam rumah untuk menyenangkan suaminya, demikian

halnya laki-laki, haram hukumnya bermake-up layaknya perempuan dalam

kondisi apapun.

Meski demikian, tampaknya dalam pembahasan tabarruj wanita seolah

menjadi sorotan yang bersifat subjektif namun semua itu menunjukan bahwa

wanita dalam pandangan Islam dipandang mulia kedudukannya sehingga

kemuliaan (keiffahan) itu harus dijaga, salah satunya adalah tidak menampakkan

31 http://kbbi.web.id/ber-solek diakses pada tgl 21/02/2017
32 Muhammad Kamil Uwaidah, al-Jami’ fi Fiqh al-Nisa’, (Beirut: Dar al-Kutub al-

Ilmiah, 1996), h. 437
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perhiasan tersebut kepada laki-laki asing (bukan mahram). Hal ini telah

digambarkan Allah SWT. Berfirman dalam QS al-Imran/3: 14.

            
             
            

Terjemahnya:

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa
yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis
emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan Sawah ladang.
Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang
baik (surga”.33

Ayat di atas menunjukan kecenderungan laki-laki terhadap wanita sebagai

pemicu naluriah seksual (garizah an-nau’) yang dimikiki oleh pria, maka atas hal

inilah wanita yang solihah akan senantiasa menjaga diri dari gangguan yang akan

mengancam kehormatannya, sebagaimana Firman Allah SWT. Dalam QS an-

Nisa/4: 34:

             
Terjemahnya:

“Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri
ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)”.34

Senada dengan ayat di atas sebagaimana Rosulullah Saw, bersabda:

33 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 51
34 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 84
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ْنیَا َمتَاٌع َوَخْیُر َمتَاعِ  الَِحةُ الدُّ ْنیَا اْلَمْرأَةُ الصَّ 35الدُّ

Artinya:

“Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita
yang shalihah.” (HR. Muslim)

Menurut Imam Ibnu Mandzur, dalam Lisaan al-’Arab menyatakan: “al-

tabarruj:  idzhaar al-mar`ah ziinatahaa wa mahaasinahaa li al-rijaal”. Tabarruj

adalah seorang perempuan yang “menampakkan perhiasan dan anggota tubuhnya

untuk menarik perhatian laki-laki yang bukan muhrimnya.”36

“Sedangkan sifat-sifat tabarruj di jaman jahiliyyah ada enam pendapat;
pertama; seorang wanita yang keluar dari rumah dan berjalan diantara
laki-laki. Pendapat semacam ini dipegang oleh Mujahid. Kedua, wanita
yang berjalan berlenggak-lenggok dan penuh gaya dan genit. Ini adalah
pendapat Qatadah. Ketiga, wanita yang memakai wewangian. Pendapat ini
dikemukakan oleh Ibnu Abi Najih. Keempat, wanita yang mengenakan
pakaian yang terbuat dari batu permata, kemudian ia memakainya, dan
berjalan di tengah jalan. Ini adalah pendapat al-Kalabiy. Kelima, wanita
yang mengenakan kerudung namun tidak menutupnya, hingga anting-anting
dan kalungnya terlihat”37

Dari pendapat di atas tampaklah bahwa tabarruj merupakan tingkah laku

yang berlebihan dalam bersolek sehingga mengundang ketertarikan orang lain

untuk melihatnya, pada akhirnya terjadilah sesuatu yang justeru mengancam

kehormatan bagi kaum wanita itu sendiri.

2. Hukum Tabarruj

Pada dasarnya, Islam telah melarang wanita dan pria melakukan tabarruj

dengan kata lain, tabarruj adalah hukum lain yang berbeda dengan hukum

menutup aurat dan hukum wanita mengenakan kerudung dan jilbab. Walaupun

35 Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Quraisy an-
Naisaburi, Shahiih Muslim Juz III, No. 1467, (ttp:tp,tt).

36 Imam Ibnu Mandzur, Lisaan al-‘Arab, juz 2, (ttp:tp,tt), h. 212
37 Anom, Zaad al-Masiir, juz 6, (ttp:tp,tt), h. 381-382
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seorang wanita telah menutup aurat dan berbusana muslim, namun tidak menutup

kemungkinan ia melakukan tabarruj. Adapun larangan tabarruj telah ditetapkan

Allah. Allah SWT. Berfirman dalam QS. An-Nuur/24:60:

                
           
  

Terjemahnya:

“Perempuan-perempuan tua yang telah berhenti haid dan kehamilan yang
tidak ingin menikah lagi, tidaklah dosa atas mereka menanggalkan pakaian
mereka tanpa bermaksud menampakkan perhiasannya (tabarruj).”38

Mafhum muwafaqah ayat ini adalah, jika wanita-wanita tua yang telah

menaphouse saja dilarang melakukan tabarruj, lebih-lebih lagi wanita-wanita

yang belum tua dan masih punya keinginan nikah. Tentu hal ini menjadi larangan

baginya.

3. Perbuatan yang Termasuk Kategori Tabarruj

Banyak hadits yang melarang setiap perbuatan yang bisa terkategori

tabarruj; diantaranya adalah sebagai berikut;

a. Mengenakan Pakaian Tipis dan Pakaian Ketat.

Mengenakan pakaian tipis, atau memakai busana ketat dan merangsang

termasuk dalam kategori tabarruj. Nabi Saw bersabda:

38 Departemen  Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 358
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ِصْنفَاِن ِمْن أَْھِل النَّاِر لَْم أََرھَُما قَْوٌم َمَعھُْم ِسیَاطٌ َكأَْذنَاِب اْلبَقَِر یَْضِربُوَن 
اٌت َعاِریَاٌت ُمِمیَالٌت َمائَِالٌت ُرُءوُسھُنَّ َكأَْسنَِمِة بِھَا النَّاَس َونَِساٌء َكاِسیَ 

اْلبُْخِت اْلَمائِلَِة َال یَْدُخْلَن اْلَجنَّةَ َوَال یَِجْدَن ِریَحھَا َوإِنَّ ِریَحھَا لَیُوَجُد ِمْن 
39َمِسیَرِة َكَذا َوَكَذا

Artinya:

“Ada dua golongan manusia yang menjadi penghuni neraka, yang
sebelumnya aku tidak pernah melihatnya; yakni, sekelompok orang yang
memiliki cambuk seperti seekor sapi yang digunakan untuk menyakiti umat
manusia; dan wanita yang membuka auratnya dan berpakaian tipis
merangsang berlenggak-lenggok dan berlagak. Mereka tidak akan dapat
masuk surga dan mencium baunya. Padahal, bau surga dapat tercium dari
jarak sekian-sekian.”(HR. Imam Muslim)

Sebab, yang menjadikan seorang tabarruj adalah karena pakaiannya; dan ia

disebut telanjang karena pakaian tipis yang ia kenakan. Jika pakaiannya tipis,

maka ia bisa menyingkap dirinya, dan ini adalah sesuatu yang dilarang dalam

Islam.

b. Mengenakan Wewangian yang Tercium Orang Lain

Menggunakan wewangian hukum dasarnya mubah (boleh) namun karena

adanya hadist  Rosulullah Saw, yang melarang secara tegas untuk mrnggunakan

wewangian bagi para wanita terhadap laki-laki yang bukan muhrimnya

sebagaimana Nabi Saw bersabda,

ْت َعلَى قَْوٍم لِیَِجُدوا ِمْن ِریِحھَا فَِھَي َزانِیَةٌ  أَیَُّما اْمَرأٍَة اْستَْعطََرْت فََمرَّ

Artinya:

39 Imam Ibnu al-‘Arabiy, Ahkaam al-Quran, juz 3, (ttp:tp,tt),  h. 419
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“Siapapun wanita yang memakai wewangian kemudian melewati suatu kaum
agar mereka mencium baunya, berarti ia telah berzina.”(HR. Imam al-
Nasai’).

Menurut Ibnu Abi Najih, wanita yang keluar rumah dengan memakai

wangi-wangian termasuk dalam kategori tabarruj jahiliyyah.40 Oleh karena itu,

seorang wanita dilarang keluar rumah atau berada di antara laki-laki dengan

mengenakan wewangian yang dominan baunya. Senada dengan yang

diriwayatkan Imam Ahmad, sabda Rasulullah Saw.

َجاِل ِریٌح َال لَْوَن لَ أ ھُ أََال َوِطیُب النَِّساِء لَْوٌن َال ِریَح لَھُ َال َوِطیُب الرِّ

Artinya:

“Ketahuilah, parfum pria adalah yang tercium baunya, dan tidak terlihat
warnanya. Sedangkan parfum wanita adalah yang tampak warnanya dan
tidak tercium baunya.”(HR. Imam Ahmad dan Abu Dawud).

Dalil-dalil di atas menunjukan larangan bagi perempuan untuk

menggunakan wewangian yang diperuntukkan selain suaminya. Sebab hal

tersebut dapat menyebabkan seseorang untuk tertarik padanya sehingga

menimbulkan niat bagi orang lain mengganggunya. Seorang wanita diharamkan

berhias untuk selain suaminya. Sebab, tindakan semacam ini termasuk dalam

kategori tabarruj.

c. Berdandan yang Berlebihan

Termasuk tabarruj adalah berdandan atau bersolek dengan tidak seperti

biasanya. Misalnya, memakai bedak tebal, eye shadow, lipstik dengan warna

mencolok dan merangsang, dan lain sebagainya. Sebab, tindakan-tindakan

40 al-Hafidz Ibnu Hajar, Fath al-Baariy, juz 8,(ttp:tp,tt),  h. 519
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semacam ini termasuk dalam kategori tabarruj secara definitif. Imam Bukhari

menyatakan, bahwa tabarruj adalah tindakan seorang wanita yang menampakkan

kecantikannya kepada orang lain.”41 Larangan tersebut juga telah disebutkan

dalam al-Quran. Allah SWT. berfirman dalam Al-Nuur/24:31;

َوَال یَْضِرْبَن بِأَْرُجلِِھنَّ لِیُْعلََم َما یُْخفِیَن ِمْن ِزینَتِِھنَّ 

Terjemahnya:

“Dan janganlah mereka memukul-mukulkan kakinya agar diketahui
perhiasan yang mereka sembunyikan.”42.

Ayat ini juga menunjukkan keharaman melakukan tabarruj. Sedangkan

definisi tabarruj adalah idzhaar al-ziinah wa al-mahaasin li al-ajaanib

(menampakkan perhiasan dan kecantikan kepada laki-laki yang bukan mahram).

Jika dinyatakan; seorang wanita telah bertabarruj, artinya, wanita itu telah

menampakkan perhiasan dan kecantikannya kepada orang yang bukan

mahramnya. Atas dasar itu, setiap upaya mengenakan perhiasan atau

menampakkan kecantikan yang akan mengundang pandangan kaum laki-laki

termasuk dalam tindakan tabarruj yang dilarang. Tujuan Pernikahan

C. Hubungan Pria dan Wanita dalam Kehidupan Umum (Hayatul ‘amm)
Maupun Kehidupan Khusus (Hayatul Khas).

Hukum Islam membatasi hubungan lawan jenis atau hubungan seksual

antara pria dan wanita dengan adanya perkawinan dan pemilikan hamba-hamba

sahaya semata. Sebaliknya, Islam telah menetapkan bahwa setiap hubungan

41 Syaikh Kamil Mohammad ‘Uwaidlah, al-Jaami’ fii Fiqh al-Nisaa’, (ttp:tp,tt), h. 80
42 Departemen  Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 353
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lawan jenis selain dengan dua cara tersebut adalah sebuah dosa besar yang layak

diganjar dengan hukuman yang paling keras. Di luar hubungan lawan jenis, yakni

interaksi-interaksi lain yang merupakan manifestasi dari gharîzah an-naw‘ (naluri

seksual untuk melanjutkan keturunan) seperti hubungan antara bapak, ibu, anak,

saudara, paman, atau bibi.43

Hukum Islam membolehkannya sebagai hubungan kasih-sayang. Islam juga

membolehkan seorang wanita ataupun pria melakukan aktivitas perdagangan,

pertanian, industri, dan lain-lain; di samping membolehkan mereka menghadiri

kajian keilmuan, melakukan shalat berjamaah, mengemban dakwah, dan

sebagainya.

Islam telah menjadikan kerjasama antara pria dan wanita dalam berbagai

aspek kehidupan serta interaksi antar sesama manusia sebagai perkara yang pasti

di dalam seluruh aspek muamalat. Sebab, semuanya adalah hamba Allah Swt.,

dan semuanya saling menjamin untuk mencapai kebaikan serta menjalankan

ketakwaan dan pengabdian kepada-Nya. Ayat-ayat al-Quran telah menyeru

manusia kepada Islam tanpa membedakan apakah dia seorang pria ataukah

wanita. Allah Swt. berfirman:

                
             

43 Taqiyuddin An-Nabhani, Sistem Pergaulan dalam Islam, (Jakarta: Hizbut Tahrir
Indonesia, 2012), h. 34
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Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah  dan Rasul-Nya
jika Rasul menyeru kalian kepada suatu yang bisa memberikan kehidupan
kepada kalian.”44

Meskipun demikian, Islam sangat berhati-hati menjaga masalah ini. Oleh

karena itulah, Islam melarang segala sesuatu yang dapat mendorong terjadinya

hubungan yang bersifat seksual yang tidak disyariatkan. Islam melarang siapa

pun, baik wanita maupun prianya, keluar dari sistem Islam yang khas dalam

mengatur hubungan lawan jenis. Larangan dalam persoalan ini demikian tegas.

Atas dasar itu, Islam menetapkan sifat ‘iffah (menjaga kehormatan) sebagai suatu

kewajiban. Islam pun menetapkan setiap metode, cara,  maupun sarana yang dapat

menjaga kemuliaan dan akhlak terpuji sebagai sesuatu yang juga wajib

dilaksanakan; sebagaimana kaidah ushul menyatakan:

45َما الَ یَتِمُّ اْلَواِجُب إِالَّ بِِھ فَھَُو َواِجبٌ 

Artinya:

“Suatu kewajiban yang tidak akan sempurna kecuali dengan adanya sesuatu
yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun hukumnya adalah wajib”.

Atas dasar ini, Hukum Islam telah mengatur interaksi pria dan wanita dilihat

dari segi ruang dan waktu interaksi tersebut berlangsung sehingga boleh dan

tidaknya tergantung situasi yang telah diuraikan dalam hukum Islam. Hal tersebut

dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:

44 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Sygma Examedia
Arkanleema, 2009), h. 179

45Taqiyuddin An-Nabhani, Sistem Pergaulan..., h. 39
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1. Batas-Batas Interaksi Antara Pria dan wanita Yang Dibolehkan dalam

Kehidupan Umum (Hayatul ‘Amm)

Kehidupan umum (hayatul ‘amm) yakni suatu bentuk kehidupan yang

bersifat komunal, yaitu suatu tempat yang setiap orang dapat berkunjung untuk

memenuhi kebutuhannya tanpa minta izin kepada orang yang ada di dalamnya,

sebagai contoh; Pasar-pasar, Pusat perbelanjaan, jalan-jalan umum dan sejenisnya.

Ketentuan tersebut merupakan ketetapan berdasarkan sekumpulan hukum Islam

(majmu’al-ahkam) yang berkaitan dengan pria dan wanita atau kedua-duanya46.

Hal itu berdasarkan seruan yang diambil dalam al-Qur’an terhadap kaum

wanita dalam kedudukannya sebagai wanita dan kaum pria dalam kedudukannya

sebagai pria. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. Al-Ahzab/33:35

              
            
     

Terjemahnya:

“Laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang
berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-
laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah
menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”.47

Berdasarkan dalil di atas hubungan kerjasama antara pria dan wanita pada

kehidupan yang bersifat umum dalam urusan-urusan muamalat diperbolehkan

(halal) sebab, kerjasama antar keduanya bertujuan agar wanita mendapatkan apa

46 Taqiyuddin an-Nabhani, Sistem Pergaulan..., h. 51
47 Departemen Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 422
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yang menjadi hak-haknya dan kemaslahatannya, di samping agar mereka

melaksanakan apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya, diantara hal-hal yang

dibolehkan itu adalah sebagai berikut:

a. Interaksi antara pria dan wanita karena darurat, dalam syarah sahih muslim,

al-Imam al-Nawawi menyatakan bahwa tidak ada perbedaan hukum

berkhalwat antara perempuan dan lelaki asing di dalam dan luar sholat,

kecuali dalam keadaan darurat. Sebagai contoh, situasi di mana seorang

perempuan sendirian dalam satu perjalanan yang mungkin mengantarkannya

kepada bahaya. Keadaan ini membolehkan seorang lelaki asing bersama

dengannya sekedar untuk membantu dan melindunginya dari yang

mengancam bahaya.48

Penjelasan di atas mengambarkan bahwa interaksi perempuan dan lelaki

asing yang dikategorikan sebagai darurat, dengan tujuan memberikan

perlindungan atau menyelamatkan perempuan dari bahaya adalah

diharuskan dengan syarat tidak ada tujuan-tujuan lain. Hukum ini adalah

satu pengecualian dari hukumnya asalnya  yaitu haram.

b. Interaksi antara pria dan wanita karena hajat (keperluan) syar’i adalah

dibolehkan. antara keperluan-keperluan syar’i ialah:

1). Interaksi Antara Pria dan wanita untuk Mengurus Muamalah Maliyah

(Urusan Harta)

Interaksi antara pria dan wanita untuk tujuan-tujuan seperti jual-beli dan

aktivititas transaksi lain dibolehkan karena tabiat urusan jenis ini

48 Al-Nawawi, Sahih Muslim bi Syarh al-Nawawi, Jilid 9 (ttp:tp,tt), h. 109
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memerlukan interaksi di antara dua pihak sebelum berlaku akad. Interaksi

semasa muamalah maliyah (urusan harta) dibolehkan dengan syarat

menjaga batas-batas syara’ seperti pakaian menutup aurat, menundukkan

pandangan dan percakapan seperlunya49

Pada posisi ini baik pria maupun wanita masing-masing mempunyai tujuan

dalam memenuhi kebutuhannya maka, dalam aktivitas muamalah menjadi

suatu aktivitas yang tidak terhindarkan, maka pada pergaulan tersebut tidak

masalah terjadinya interaksi antara pria dan wanita.

2). Interaksi Antara Pria dan Wanita Saat Bekerja

Pada saat bekerja, Interaksi antara pria dan wanita dibolehkan dengan

syarat-syarat kedua belah pihak menjaga batas-batas syara’ seperti

berpakaian menutup aurat, menundukkan pandangan, percakapan biasa yang

tidak mengandung unsur-unsur fitnah dan tidak berkhalwat. Khalifah `Umar

al-Khattab pernah melantik seorang perempuan sebagai pegawai hisbah

(pengontrol para pedagang) di pasar untuk mencegah penyelewengan.50

Padahal pegawai pasar yang ditugaskan untuk mengontrol kondisi pasar

tentu dituntut berinteraksi dengan para pedagang dan pembeli di pasar baik

pria maupun wanita. Hal tersebut menunjukkan interaksi saat bekerja

dibolehkan. Karena apabila tidak dibolehkan pasti khalifah `Umar tidak

melantik perempuan bekerja sebagai qadhi hisbah yang menuntut

berlakunya interaksi tersebut.

49 Abd al-Karim Zaydan, al-Mufassal fi Ahkam al-Mar’ah, jilid 3, (ttp:tp,tt),  h. 276
50 Ibn Hazm, al-Muhalla, Jilid 9, (ttp:tp,tt)  h. 429.
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3). Interaksi di antara Pria dan wanita Saat Menjadi Saksi

Perempuan boleh berinteraksi dengan pria semasa menjadi saksi dalam

kasus yang ditentukan oleh hukum syara’ yakni harus menjadi saksi dalam

kasus harta dan hak-haknya.51 Hal ini menunjukan bahwa di dalam Islam

hak perempuan untuk memberikan pembelaan terhadap dirinya maupun

orang lain itu dapat diterima dan dipandang sama kedudukannya di mata

hukum Islam.

4). Interaksi diantara Pria dan Wanita dalam Kendaraan Umum

Interaksi dalam kendaraan umum dibolehkan atas alasan keperluan yang

mendesak. Namun demikian, perempuan keluar rumah bukan untuk tujuan

yang tidak Syar’i seperti berfoya-foya. Ia mestilah bertujuan syar’i seperti

bekerja untuk menafkahi diri atau keluarga, menziarahi keluarga,

mengunjungi orang sakit, belajar dan sebagainya.

2. Batasan Interaksi Pria dan Wanita dalam Kehidupan Khusus (Hayatul khas)

Kehidupan khusus (hayatul khas) yakni kehidupan yang bersifat terbatas

Pada lingkup keluarga atau mahram, pada lingkup ini ada ketentuan yang harus

diperhatikan yakni adanya mekanisme aturan yang harus diterapkan sebagai

contoh; hukum Islam telah memelihara kehidupan khusus di rumah dari pengetuk

pintu yang hendak memasukinya, tidak dibedakan apakah mereka itu orang asing

(non-mahram), maupun sanak keluarga. Di antara kehidupan khusus di dalam

rumah adalah seorang wanita hidup bersama wanita dan mahram-nya. Alasannya,

karena terhadap merekalah wanita tersebut boleh menampakkan bagian anggota

51 Abd al-Karim Zaydan, al-Mufassal..., h. 427
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tubuh tempat melekatnya perhiasan yang memang tidak dapat dihindari, perlu

ditampakkan dalam kehidupan khusus di dalam rumah tersebut.52

Islam sangat menjaga agar dalam kehidupan khusus hendaknya jamaah

(komunitas) kaum wanita terpisah dari jamaah (komunitas) kaum pria, seperti di

dalam masjid, di sekolah, dan lain sebagainya. Artinya, Islam telah menetapkan

bahwa, seorang wanita hendaknya hidup di tengah-tengah kaum wanita,

sedangkan seorang pria hendaknya hidup di tengah-tengah kaum pria. Islam juga

telah menetapkan bahwa, shaf (barisan) shalat kaum wanita berada di bagian

belakang shaf shalat kaum pria. Islam pun menetapkan bahwa, kehidupan para

wanita hanya bersama dengan para wanita atau mahram mereka. Meski demikian,

dalam Islam, seorang wanita dapat melakukan aktivitas yang bersifat umum

seperti jual-beli dan sebagainya. Akan tetapi, begitu ia selesai melakukan

aktivitasnya, hendaknya ia segera kembali hidup bersama kaum wanita atau

mahram-mahram-nya.53

Hukum-hukum ini menjadi gambaran bahwa Islam dapat menjaga interaksi

pria dan wanita, sehingga tidak menjadi interaksi yang mengarah pada hubungan

lawan jenis atau hubungan yang bersifat seksual. Artinya, interaksi mereka tetap

dalam koridor kerjasama semata dalam menggapai berbagai kemaslahatan dan

melakukan berbagai macam aktivitas. Dengan hukum-hukum inilah, Islam

mampu memecahkan hubungan-hubungan yang muncul dari adanya sejumlah

kepentingan individual, baik pria maupun wanita, ketika masing-masing saling

bertemu dan berinterkasi.

52 Taqiyuddin An-Nabhani, Sistem Pergaulan..., h. 49
53 Taqiyuddin An-Nabhani, Sistem Pergaulan...,  h. 42
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D. Tujuan Pernikahan

Kompilasi hukum Islam merumuskan bahwa tujuan pernikahan adalah

untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah

yaitu rumah tangga yang tentram, penuh kasih sayang serta bahagia lahir dan

batin. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Ar-ruum/30:21.

ةً َوَرْحمَ  ةً َوِمْن آیَاتِِھ أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِتَْسُكنُوا إِلَْیھَا َوَجَعَل بَْینَُكْم َمَودَّ
إِنَّ فِي َذلَِك آلیَاٍت لِقَْوٍم یَتَفَكَُّروَن 

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda
bagi kaum yang berfikir.54

Tujuan pernikahan tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat biologis

yang menghalalkan hubungan seksual antara kedua belah pihak, tetapi lebih luas

meliputi segala aspek kehidupan rumah tangga, baik lahiriah maupun batiniah.

Sesungguhnya pernikahan itu ikatan yang mulia dan penuh barakah. Allah SWT

mensyari’atkan untuk keselamatan hambanya dan kemanfaatan bagi manusia agar

tercapai maksud dan tujuan yang baik. Zakiyah Darajat dkk mengemukakan lima

tujuan dalam pernikahan yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syhwatnya dan menumpahkan kasih

sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab

54 Departemen  Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 406
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5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas
dasar cinta dan kasih sayang. 55

Pernikahan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk

membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah

menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga

merupakan salah satu diantara lembaga pendidikan informal, ibu bapak yang

dikenal pertama oleh putra putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan

yang dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan kepribadian putra putri itu

sendiri.

Rasulullah Saw.memberikan anjuran kepada para pemuda yang belum

menikah agar segera menikah, karena begitu besarnya faedah dan tujuan yang ada

padanya. Diantaranya faedah dan tujuan yang utama adalah:

1. Menjalankan Perintah Allah SWT.

Hal inilah yang merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pernikahan

yakni menjalankannya semata-mata karena menjalankan perintah Allah semata

sebagai wujud pengabdian kita kepadanya hal tersebut Sebagaimana hal ini

tertuang dalam firman-Nya:

 ُ الِِحیَن ِمْن ِعبَاِدُكْم َوإَِمائُِكْم إِن یَُكونُوا فُقََراء یُْغنِِھُم هللاَّ َوأَنِكُحوا اْألَیَاَمى ِمنُكْم َوالصَّ
ُ َواِسٌع َعلِیمٌ  ِمن فَْضلِِھ َوهللاَّ

Terjemahnya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-
orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan
hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan

55 http://hariswandi.wordpress.com/2011/10/20/tujuan-dan-hikmah-pernikahan di akses
pada 28/03/2017
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memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-
Nya) lagi Maha Mengetahui.“56

Ayat tersebut di atas akan menjadi motivasi tersendiri bagi seorang mu’min

untuk melaksanakan pernikahan karena merupakan wujud suatu ibadah, sekaligus

adanya jaminan dari Allah terhadap orang yang mau melaksanakan pernikahan

tersebut yakni berupa jaminan kecukupan dalam kehidupannya dan keluarganya.

2. Meneladani Sunnah Rasulullah Saw.

Sebagaimana dikisahkan dalam hadits bahwa suatu ketika Rasulullah Saw.

didatangi oleh tiga orang. Yang pertama mengatakan bahwa dirinya akan

melaksanakan shalat malam secara terus menerus, yang kedua mengatakan bahwa

dirinya akan melaksanakan shaum sepanjang masa (shaum Dhahr). Adapun yang

ketiga mengatakan bahwa dirinya akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah

untuk selama-lamanya. Maka seketika itu, Rasulullah Saw, marah dan

mengatakan bahwa barangsiapa yang membenci sunnah beliau Saw., maka ia

bukan dari golongan beliau.57

Hal tersebut di atas menjadi petunjuk bagi kita untuk senantiasa mengikuti

sunah Rosul Saw, karena dibalik Sunah tersebut pasti ada kebaikan yang

terkandung di dalamnya, baik hal itu didapatkan di dunia maupun kelak dihari

kiamat nanti.

56 Departemen  Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.
57 Muhammad bin ‘Isa bin Saurah bin Musa as-Sulami at-Tirmiddzi, Sifat Surga dari

(Kabar) Rasulullah Shallalaahu ‘alahi wa Sallaam, No. 2536 .
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3. Mengetahui Kesenangan di Dunia dengan Berhubungan Suami-Istri Sebagai

Kenikmatan dari Allah SWT.

Mengetahui nikmat yang telah Allah SWT. Anugerahkan kepada seorang

yang beriman, berupa kenikmatan berhubungan badan, maka seorang yang

beriman akan membandingkannya dengan kenikmatan yang akan diperoleh orang-

orang yang senantiasa taat terhadap perintah-perintah-Nya dan menjauhi segala

larangan-Nya, yang akan Allah berikan pada kehidupan yang kekal di Surga.

Kenikmatan yang berlipat ganda yang belum pernah seorangpun merasakannya.

Sehingga hal itu akan menambah keimanan dan ketakwaan seseorang kepada

Allah SWT. Seperti disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Anas

RA, bahwa Rasulullah Saw.bersabda,

ِ أََو  ةَ َكَذا َوَكَذا ِمْن اْلِجَماِع قِیَل یَا َرُسوَل هللاَّ یُْعطَى اْلُمْؤِمُن فِي اْلَجنَِّة قُوَّ
ةَ ِمائٍَة  58یُِطیُق َذلَِك قَاَل یُْعطَى قُوَّ

Artinya:

“Orang beriman kelak di Surga diberi kekuatan bersetubuh sekian dan
sekian.” Ada shahabat yang bertanya, “Wahai Rasulullah apakah mampu
seperti itu?“ Beliau menjawab, “Mereka diberi kekuatan jima’ sampai
seratus kali lipat.“

Hal tersebut juga akan menciptakan ketenangan jiwa dan rasa kasih sayang
antara suami-isteri. Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-ruum/30:21.

ةً َوَرْحمَ  َودَّ ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواجاً لِّتَْسُكنُوا إِلَْیھَا َوَجَعَل بَْینَُكم مَّ ةً َوِمْن آیَاتِِھ أَْن َخلََق لَُكم مِّ
.إِنَّ فِي َذلَِك َآلیَاٍت لِّقَْوٍم یَتَفَكَُّرونَ 

58 Muhammad bin ‘Isa bin Saurah bin Musa as-Sulami at-Tirmiddzi, Sifat Surga..., No.
2536.
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Terjemahnya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram
kepadanya dan Dia jadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
berfikir.“59

Keterangan dari ayat tersebut dapat kita jumpai, bagaimana nikmat Allah

begitu besar bagi hambanya berupa kenikmatan yang dapat diraskan di dunia

yakni dengan berhubungan suami istri dan juga ketentraman atas keturunan yang

telah Allah karuniakan.

4. Melestarikan keturunan

Mendapatkan generasi yang shalih yang siap berjuang di jalan Allah SWT.

Demi menegakkan kalimatullah di muka bumi ini. Suatu hal yang lebih urgen

pada pernikahan bukan hanya sekedar untuk memperoleh anak, akan tetapi

berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu mencari anak

yang shalih dan bertaqwa kepada Allah SWT yang siap mengemban dakwah dan

berjihad di jalan-Nya demi menegakkan kalimatullah di muka bumi ini. Generasi

seperti inilah yang sangat diharapkan kelahirannya di muka bumi ini oleh

Rasulullah Saw..

Dikisahkan dalam hadits, bahwa suatu ketika Sulaiman bin Daud AS

berkata, “Sungguh pada malam hari ini aku akan menggilir seratus isteri (atau

dikatakan, sembilan puluh sembilan). Setiap dari mereka akan melahirkan para

penunggang kuda yang siap berjuang di jalan Allah.” Maka sahabatnya berkata

59 Departemen  Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 104.
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kepadanya, “Ucapkanlah Insya Allah (jika Allah menghendaki).” (Akan tetapi)

dia lupa untuk mengucapkan Insya Allah, maka tidak ada seorangpun dari

isterinya yang hamil melainkan hanya satu saja yang kemudian melahirkan

separuh orang. Maka Rasulullah Saw. bersabda, “Demi jiwa Muhammad yang

berada di tangan-Nya, seandainya dia (Sulaiman) mengucapkan Insya Allah,

sungguh (anak-anaknya) akan menjadi penunggang kuda yang siap berjihad di

jalan Allah.”60

Keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan

Islam yang benar. Oleh karena itu suami-istri bertanggung jawab dalam mendidik,

mengajarkan, dan mengarahkan anak-anaknya ke jalan yang benar yang diridhai

oleh Allah SWT. Maka Rasulullah SAW menganjurkan kepada seorang muslim

agar menikah dengan wanita yang memiliki rasa sayang, baik kepada suaminya

ataupun kepada anaknya disamping harus subur (yang mampu melahirkan banyak

anak). Rasulullah Saw. bersabda,

ُجوا اْلَوُدوَد اْلَولُوَد فَإِنِّي ُمَكاثٌِر بُِكْم اْألَُممَ  61تََزوَّ .

Artinya:

“Nikahilah wanita yang subur dan penyayang. Sesungguhnya aku bangga
dengan banyaknya umatku (pada hari kiamat).”

5. Menjaga Kemaluan, Menundukkan Pandangan dan Memelihara Kehormatan

Wanita.

60 Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Badrdizbah
Al-Ju’fiy Al-Bukhari, Jihad dan Penjelajahan, No. 2819

61 Abu Dawud bin Al-Asy’ats As-Sijistani, Nikah, No. 2050.
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Salah-satu yang menjadi penting dari sebuah pernikahan adalah meredam

syahwat dan menyalurkannya kepada sesuatu yang halal demi mengharapkan

pahala dan ridha Allah SWT. Rasulullah Saw. Bersabda:

ِ أَیَأتِي أََحُدنَا َشْھَوتَھُ َویَُكوُن لَھُ  َوفِي بُْضعِ أََحِدُكْم َصَدقَةٌ قَالُوا یَا َرُسوَل هللاَّ
فِیھَا ِوْزٌر فََكَذلَِك إَِذا فِیھَا أَْجٌر قَاَل أََرأَْیتُْم لَْو َوَضَعھَا فِي َحَراٍم أََكاَن َعلَْیِھ 

62َوَضَعھَا فِي اْلَحَالِل َكاَن لَھُ أَْجًرا .

Terjemahnya:

“Dan hubungan badan diantara kalian adalah shadaqah.“ Para sahabat
bertanya, “Wahai Rasulullah mengapa seseorang yang menyalurkan
syahwatnya mendapatkan pahala?” Beliau bersabda, “Tidakkah kalian
ketahui, jika ia menyalurkannya pada sesuatu yang haram, maka ia akan
mendapatkan dosa? Adapun jika ia menyalurkanya pada yang sesuatu yang
halal, maka ia akan mendapatkan pahala.“

Demikiannlah pernikahan dapat menjaga seseorang dari berbuat maksyiat

sehingga pernikahan yang sifatnya sunah bisa menjadi wajib jika pada posisinya

seseorang dapat berbuat dosa (zina) apabila tidak segera menikah.

Tujuan-tujuan pernikahan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-

Qur’an dan as-Sunnah di atas menunjukkan bahwa perlunya kematangan dan

kesiapan mental bagi yang ingin melaksanakan pernikahan. Kematangan dan

persiapan menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan berada pada tataran

yang sangat serius yang tidak hanya memperhatikan aspek biologis akan tetapi

sesuatu yang tidak kalah penting adalah memperhatikan aspek psikologi dan

dengan berdasarkan inilah diduga kuat bahwa pernikahan dimasukkan ke dalam

kategori ibadah.

62 Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Badrdizbah Al-
Ju’fiy Al-Bukhari, Zakat, No. 2325.
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E. Hukum Islam dan Ruang Lingkupnya

1. Pengertian Hukum Islam (Syari’ah)

Secara etimologis, kata hukum berasal pada kata م حك yang berarti menolak,

dari sinilah terbentuk kata الحكم yang berarti menolak kelaliman/penganiayaan.63

Adapun secara termenologis ulama usul mendefinisikan hukum dengan titah

Allah yang berkenaan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik berupa

tuntutan, pilihan, maupun larangan.64 Sedangkan ulama fikih mengartikannya

dengan efek yang dikehendaki oleh firman Allah dari perbuatan manusia, seperti

wajib, haram dan mubah.65 Atau ada juga yang mendevinisikan dengan makna

syari’ah yakni jalan ke sumber (mata) air, dahulu (di arab) orang mempergunakan

kata syariah untuk sebutan jalan setapak menuju ke sumber (mata) air yang

diperlukan manusia untuk minum dan membersihkan diri66

Selain definisi yang dikemukakan tersebut, kata hukum mengandung

pengertian yang begitu luas, tetapi secara sederhana, hukum adalah seperangkat

peraturan tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan dan diakui oleh satu

negara atau kelompok masyarakat, berlaku dan mengikat untuk seluruh

anggotanya.67

Sedangkan menurut A. Qadri Azizi bahwa hukum Islam: “berbicara tentang

hukum Islam pada priode awal (masa Nabi Saw.), harus diakui tidak ada

pemisahan antara hukum Islam di satu sisi dengan hukum yang ada di masyarakat

63 Abu al-Husain, al-Maqayis al-Lughah, (Saudi: al-Ittihad al-Kitab al’Arab), h. 73.
64 Umar Shihab, Hukum Islam dan Tranformasi Pemikiran (Semarang: Dina Utama,

1996), h. 8.
65 Abd Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqhi (Jakarta: al-Majlis al-‘Ala al-Andulusia li al-

Dakwah al-Islamiayah, 1972), h. 11.
66 Mohammad  Ali Daud, Hukum Islam, (Jakarta: rajawali press, 1998), h. 235.
67 Amir Syarifuddin, h. 281.
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(hukum umum) disisi lain. Hal ini berarti bahwa ketika Nabi merebut dan

mempraktekkan hukum, maka itu adalah hukum Islam, diyakini pula oleh umat

Islam bahwa khalifah yang empat juga demikian, mereka mepraktikkan hukum

Islam dalam kehidupan sehari-hari urusan privat maupun urusan pablik selalu

mengacu pada hukum Islam.68

Difinisi hukum Islam menurut Prof. Dr. Wahbah Zuhaili: Ahkam merupakan

bentuk jamak dari hukum, hukum secara bahasa adalah: menyandarkan sesuatu

kepada yang lain baik dalam bentuk suatu menetapkan, ketetapan (itsbatan)

ataupun meniadakan (nafyan), seperti: bulan itu nampak atau tidak nampak,

sedangkan hukum secara istilah adalah: Khitab Allah yang berhubungan dengan

perbuatan manusia mukallaf baik berupa tuntutan/iqtida’ (perintah dan larangan)

atau pilihan/ takhyir ataupun sebab akibat/ wadh’i .69 Dengan demikian hukum-

hukum yang terdapat dalam Al Qur’an secara garis besar terbagi menjadi tiga:

a. Hukum i’tiqadiyah yaitu yang mengatur hubungan rohaniah antara manusia

dengan Tuhan dan hal-hal yang menyangkut dengan keimanan. Hukum

dalam bidang ini kemudian berkembang menjadi ilmu-ilmu usuluddin, ilmu

kalam.

b. Hukum-hukum khuluqiyah yang menyangkut tingkah laku dan moral lahir

manusia dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Hukum ini

berkembang kemudian menjadi ilmu akhlak dan tasawwuf.

c. Hukum-hukum amaliyah yang menyangkut hubungan lahiriyah antara

manusia dengan Tuhanya, dengan sesama manusia dan dengan alam

68A. Qadry Azizi, Eklektisisme Hukum Nasional, Kompotensi antara Hukum Islam dan
Hukum Umum, (Yogyakarta: Gema Media, 2002), h. 1-14.

69 A. Qadry Azizi, Eklektisisme Hukum..., h. 308.
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sekitarnya (af’al al mukallaf). Hukum-hukum ini berkembang menjadi ilmu

syari’ah (fiqh, usul fiqh)70

Mengenai wujud hukum Islam, ada semacam kesepakatan bahwa pada masa

Nabi Saw. Hukum Islam belum tersismatiskan, demikian juga pada masa sahabat

Nabi Saw., bahkan ada yang bependapat bahwa mulai pada masa tabi’in itulah

hukum Islam baru tersistematisir.

Hukum Islam dibandingkan dengan pandangan atau pemikiran hukum Barat

akan terlihat perbedaan, contoh dalam masalah Hak Asasi Manusia, karena

pemikiran hukum Barat memandang Hak Asasi Manusia semata-mata

antroposentris, artinya bepusat pada manusia, dengan demikian manusia sangat

dipentingkan, sedangkan hukum Islam memandang Hak Asasi Manusia bersifat

teosentris, artinya berpusat pada Tuhan dengan demikian manusia penting tetapi

lebih penting adalah Tuhan.71

2. Sumber dan Dalil Hukum Islam

a. Al-Qur’an

1). Pengertian Al-Qur’an

Al-Qur’an adalah bentuk masdhar dari kata kerja Qara’a, berarti “bacaan”

kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw.,72 atau al-Qur’an, yaitu

kalam Allah yang diturunkan, sebagai pentunjuk (huda) bagi manusia.

70 Rasyad Hasan Khalil, Tarikh at Tasyri’ al Islami Adwaru Tathawwurih Mashadirih
Madhahibihi al Fiqhiyah, Diktat Kuliyah Syari’ah Islamiyah, tk 1, Universitas Al Azhar

71 Mahammad daud Ali, Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan
Prospeknya (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 53.

72 Said Agil Husin Al Munawwar, Al-Qur’an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki,
(Cet. III; Jakarta: Ciputat Press, 2003). h. 4.
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Kata Al-Qur’an adalah isim mashdar (kata benda) dari kata (قرأ) dengan

makna isim Maf’ul, sehingga berarti “bacaan”.73 Merupakan mashdar (kata

benda) dari kata kerja Qoro’a yang bermakna (قرأ) Talaa :keduanya berarti (تال)

membaca, atau bermakna Jama’a (mengumpulkan, mengoleksi). Anda dapat

menuturkan, Qor’an Wa Qur’aanan ,sama seperti anda menuturkan (قرأ قرءا وقرآنا)

Ghofaro Ghafran Wa Qhufroonan .(غفر غفرا وغفرانا) Berdasarkan makna pertama

(Yakni: Talaa) maka ia adalah mashdar (kata benda) yang semakna dengan Isim

Maf’uul, artinya Matluw (yang dibaca). Sedangkan berdasarkan makna kedua

(Yakni: Jama’a) maka ia adalah mashdar dari Ism Faa’il, artinya Jaami’

(Pengumpul, Pengoleksi) kerana ia mengumpulkan/mengoleksi berita-berita dan

hukum-hukum.74

Al-Qur’an yang mulia adalah firman Allah Swt. Al-Qur’an diturunkan

kepada Rasulullah, Muhammad Saw, melalui wahyu yang dibawa oleh jibril, baik

lafazh maupun maknanya; membacanya merupakan ibadah, sekaligus merupakan

mukjizat yang sampai kepada kita secara mutawatir.75 Adalah Kalam Allah Ta’ala

yang diturunkan kepada Rasul dan penutup para Nabi-Nya, Muhammad Saw,

diawali dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Naas.

Allah swt menurunkan Al-Qur’an sebagai petujuk umat manusia,seperti

yang dijelaskan dalam surat (Q.S AL-Baqarah 2:185)

73 Muhaimin Zen, Al-Qur’an Seratus Persen Asli Sunni-Syi’ah Satu Kita Suci, (Cet. I,
Jakarta: Nur Al-Huda, 2012), h. 49

74 Lihat, http://himitsuqalbu.wordpress.com/2012/03/01/al-qu’ran-dab-hadits-makalah/
diakses pada tanggal 23/Februari 2017

75 Taqyuddin An-Nabhani, Pilar-Pilar Pengokoh Nafsiyah Islamiyah, T.t.c, (Baerut:
Daarul Ummah, 2004), h. 31
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Terjemahnya:

Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadhan, bulan yang di
dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia
dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang
hak dan yang bathil).76

Al-Qur’an sebagai sumber ajaran Islam sudah diyakini dan diakui

kebenarannya oleh segenap hukum islam.Adapun ajarannya meliputi persoalan

kemanusiaan secara umum seperti hukum, ibadah, ekonomi, politik, social,

budaya, pendidikan ,ilmu pengethuan dan seni.

Al-Qur’an banyak diterangkan tentang kisah para nabi dan umat terdahulu,

baik umat yang taat melaksanakan perintah Allah maupun yang mereka yang

menentang dan mengingkari ajaran Nya.Bagi kita,umat uyang akan datang

kemudian rentu harus pandai mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah-kisah

yang diterangkan dalam Al-Qur’an. Turunnya Al-Qur’an merupakan salah-satu

mukjizat yang dimilki oleh nabi Muhammad Saw.77 Sebagaimana Nabi-Nabi

sebelumnya yang mempunyai mukjizat sebagai kelebihan setiap para Nabi yang

diturunkan oleh Allah SWT.

76 Departemen  Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 28
77 Lihat, http://hbis.wordpress.com/2009/11/11/makalah-al-Qur’an-sebagai-sumber-

hukum-islam/diakses pada tanggal 23 Februari/2017.
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2). Cara Al-Qur’an dalam Menetapkan Hukum

Al-Qur’an diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk jadi petunjuk

dan pengajaran bagi seluruh umat manusia. Al-Qur’an selalu berpedoman kepada

2 hal yaitu : (1) Tidak memberatkan, dan (2) berangsur-angsur.

a). Tidak Memberatkan

Setiap hukum yang diturunkan Allah kepada hambanya bukanlah untuk

memberatkan hamba-Nya melainkan demi kemaslahatan dan kebaikan terhadap

hamba-hamba-Nya. Hal tersebut telah di isyaratkan, sebagaimana firman Allah

dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah/02: 286 yang berbunyi:

     

Terjemahnya:

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya”78.

Hal demikian dapat kita rasakan pada berbagai amal ibadah yang di

dalamnya terdapat keringanan-keringan yang diberikan kepada seorang hamba

apabila dalam keadaan tertentu. Sebagai contoh misalnya: Mengqashar shalat dan

menjama’ nya, boleh tidak berpuasa apabila dalam bepergian, boleh bertayamum

sebagai ganti wudhu dan boleh memakan makanan yang diharamkan, jika dalam

keadaan memaksa.

78 Departemen  Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 49
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b). Berangsur-Angsur

Ada beberapa  peristiwa yang menjadi bukti bagaimana al-Qur’an telah

membuat hukum-hukum dengan berangsur-angsur. Hal ini dapat dilihat pada

mekanisme mengharamkan sesuatu secara berangsur-angsur, seperti larangan

minum minuman keras, sebagaimana firman Allah SWT. Dalam QS. Al-

Baqarah/02: 219 :

               
     

Terjemahnya :

“Mereka bertanya kepadamu tentang minuman yang memabukkan dan
tentang perjudian. Katakanlah olehmu, bahwa minuman yang memabukkan
dan perjudian itu dosa besar dan ada manfaatnya bagi manusia, tetapi
dosanya lebih besar daripada manfaatnya”.79

Lalu datanglah fase yang kedua dari fase mengharamkan khamar itu, yaitu

dengan jalan mengharamkannya sesaat sebelum shalat dan bahwa bekas-bekasnya

harus lenyap sebelum shalat, yaitu dengan firman Allah pada Al-Qur’an Surat An-

Nisa/04: 43:

                
Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati shalat di kala
kamu sedang mabuk”80.

79 Departemen  Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 34
80 Departemen  Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 85
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Kemudian datanglah fase terakhir yaitu larangan keras terhadap arak dan

judi, setelah banyak orang-orang yang telah meninggalkan kebiasaan itu dan

sesudah turun ayat yang pertama dan yang kedua. Maka turunlah ayat yang

dengan tegas mengharamkan khamar tersebut sebagaimana firman Allah SWT.

dalam QS. Al-Maidah/05:90 berbunyi:

                   
         

Terjemahnya :

”Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, berhala dan
bertenung adalah pekerjaan yang keji termasuk perbuatan syetan, maka
jauhilah perbuatan-perbuatan itu, agar kamu memperoleh kebahagiaan”81

Demikian Allah membuat larangan secara berangsur-angsur hingga

akhirnya umat Islam kala itu meninggalkan perbuatan meminum-minuman keras

yang sebenarnya menjadi kebiasan masyarakat Arab secara turun-temurun.

b. As-Sunnah

1). Pengertian as-Sunnah

As-Sunnah secara etimologis adalah thariq (jalan), atau manhaj (metode).

Menurut ulama ahli hadits, as-Sunnah adalah perkataan, perbuatan, taqrir

(legalisasi), sifat akhlak dan anggota badan yang dinisbatkan kepada Rosulullah

Saw, sedangkan menurut ulama ushul fiqh, As-Sunnah adalah perkataan,

perbuatan dan legalisasi terhadap suatu perkataan atau perbuatan dari Rasulullah

81 Departemen  Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 123
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Saw, dalam hal ini as-Sunnah, Hadist dan Khabar yang mempunya konotasi yang

sama atau sinonimnya (mutaradif).82

As-Sunnah merupakan dalil syara’ yang kedua, setelah al-Qur’an.

Mengenai bukti kehujjahannya sebagai dalil syara’ adalah firman Allah SWT.

Dalam Q.S an-Najm/53:3:

    

Terjemahnya:

Dan Tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa
nafsunya.83

Pada bagian ini as-Sunnah yang disampaikan oleh Nabi Saw, jelas

merupakan wahyu dari Allah SWT. Hanya saja kewahyuannya terletak pada aspek

kandungannya dan maknanya, bukan pada lafadz (redaksional)-nya. Dalam hal ini

Allah mewahyukannya kepada Nabi, kemudian beliau menyusun sendiri

redaksionalnya, baik dalam bentuk lafadz, perbuatan maupun diamnya baginda

Saw, maka dengan melihat subtansi as-Sunnah ini adalah dalil qathi’ yang terbukti

benar-benar bersumber dari Allah SWT.84 Sebagaimana firmannya dalam Q.S al-

Hasyr/59:7:

82Hafidz Abdurrahman, Ushul Fiqhi..., h. 97
83 Departemen  Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 546
84 Hafidz Abdurrahman, Ushul Fiqhi..., h. 98
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Terjemahnya:

Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang
dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.85

Hal ini yang berarti apa saja yang disampaikan Rasul harus diambil.

Sedangkan apa yang disampaikan Rasul itu ada dua, al-Qur’an dan as-Sunnah.

Karena itu as-Sunnah wajib diambil dan diterima, sebagiamana menerima al-

Qur’an. Ini juga membuktikan bahwa kedudukan al-Qur’an dan as-Sunnah sama-

sama merupakan dalil syara’ yang bersumber dari wahyu.86

2). Fungsi As-Sunnah Terhadap Al Quran

Al-Qur’an dan Hadits sebagai pedoman hidup sumber hukum dan ajaran

Islam, tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Al-Qur’an sebagai

sumber pertama memuat ajaran-ajaran yang bersifat mujmal atau umum dan

global sedangkan hadits sebagai sumber yang kedua berfungsi sebagai pemberi

penjelasan atas keumuman isi al-Qur’an tersebut sebagaimana firman Allah SWT.

dalam QS. An-Nahl/16:44:

             

85 Departemen  Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 526
86 Hafidz Abdurrahman, Ushul Fiqhi, h. 98
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Terjemahnya:

“Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran, agar kamu menerangkan pada
umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka
memikirkan”87

Pada ayat di atas Allah menurunkan Az Zikr (Al-Qur’an) bagi umat manusia

agar dapat dipahami, oleh karena itu maka Allah memerintahkan Rasulullah Saw,

untuk menjelaskannya dalam menetapkan hukum, umat Islam mengambil hukum-

hukum Islam dari al-Qur’an yang diterima dari Rasul Saw, yang dalam hal ini al-

Qur’an membawa keterangan-keterangan yang bersifat mujmal atau keterangan

yang bersifat mutlaq. Karena sifatnya yang mujmal, maka banyak hukum dalam

al-Qur’an yang tidak dapat dijalankan bila tidak diperoleh syarah atau penjelas

yang terkait dengan syarat-syarat, rukun-rukun, batal-batalnya dan lain-lain dari

hadits Rasulullah Saw.

Pada bagian ini banyak juga kejadian yang tidak ada nash yang menashkan

hukumnya dalam al-Qur’an secara tegas dan jelas. Oleh karena itu diperlukan

ketetapan dan penjelasan Nabi Saw, yang telah diakui sebagai utusan Allah untuk

menyampaikan syariat dan undang-undang kepada umatnya, Firman Allah dalam

QS. Al-Imran/03:164:

             
            
    

87 Departemen  Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 272
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Terjemahnya:

“Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman
ketika Allah mengutus diantara mereka seorang Rasul dari golongan mereka
sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan
(jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al kitab dan Al hikmah. dan
Sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar
dalam kesesatan yang nyata”88.

Jumhur ulama berpendapat bahwa kata hikmah diatas berarti keterangan

keterangan agama yang diberikan Allah kepada Nabi mengenai hikmah dan

hukum yang disebut sunnah atau hadits89.

Hadits juga merupakan salah satu sumber pegangan kita dalam menjalani

kehidupan ini yang harus kita ikuti agar kita bahagia hidup di dunia dan di akhirat.

Hal ini juga ditunjukkan juga oleh sikap khulafaur-Rasyidun, bahwa hukum

syara’ pertama-tama di dapat dari al Qur’an, kalau tidak ditemukan di dalamnya,

dicari dari sunnah atau hadits90. Sehubungan dengan hadits sebagai bayan al-

Qur’an, maka hadits memiliki 4 macam fungsi terhadap al- Qur'an yaitu:91

a). Sebagai Bayanul Taqrir.

Hal ini posisi hadits sebagai taqrir (penguat) yaitu menetapkan dan

memperkuat apa yang telah diterangkan dalam al-Qur’an. Fungsi hadits hanya

memperkokoh isi kandungan al Quran. Seperti hadits tentang shalat, zakat, puasa

dan haji, merupakan penjelasan dari ayat shalat, ayat zakat, ayat puasa dan ayat

haji yang tertulis dalam al Qur'an.

88 Departemen  Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 526
89 Badri Khaeruman, Ulum Al Hadis, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 46.
90 Yusuf Al Qardhawi, Pengantar Studi hadits (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 105.
91 Mudasir, Ilmu Hadis (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 76.
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b). Sebagai Bayanul Tafsir

Pada hal ini hadits berfungsi memberikan perincian dan penafsiran terhadap

ayat-ayat al-Qur'an. Hadits sebagai tafsir terhadap al-Qur'an terbagi setidaknya

dibagi menjadi beberapa macam fungsi, yaitu:92

Pertama: Menjelaskan ayat-ayat yang mujmal. Hadis disini berfungsi

menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah dan hukum

hukumnya dari segi praktik, syarat, waktu dan tata caranya seperti dalam

masalah shalat. Ayat-ayat al Qur'an tentang masalah tersebut masih bersifat

mujmal, baik mengenai cara mengerjakan, sebab-sebabnya, syarat-syarat, ataupun

halangan-halangannya.

Kedua: Menghususkan ayat ayat al Qur’an yang bersifat umum . Dalam hal

ini hadits memperkhusus ayat-ayat al Qur'an yang bersifat umum, dalam ilmu

hadis disebut takhshish al ‘amm.93

Ketiga: Membatasi lapaz yang masih mutlaq dari ayat ayat al Qur'an

(Sebagai Bayanul Muthlaq). Hukum yang ada dalam al Qur'an bersifat mutlak

amm (mutlak umum), maka dalam hal ini hadits membatasi kemutlakan hukum

dalam al Qur'an.

Keempat: Sebagai Bayanul Nasakh Dalam hal ini hadits berfungsi sebagai

penghapus hukum yang diterangkan dalam al Qur'an. Kata an-nasakh dari segi

bahasa memiliki bermacam-macam arti, yaitu al-itbat (membatalkan) atau al-

ijalah (menghilangkan), atau taqyir (mengubah). Para ulama mengartikan bayan

an-nasakh ini melalui pendekatan bahasa, sehingga di antara mereka terjadi

92 M. Alawi Al Maliki, Ilmu Ushul Hadits ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 10.
93 Muhaimin. dkk., Studi Islam dalam Rangka Dimensi dan Pendekatan, (Jakarta:

Kencana, 2012), h. 135.
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perbedaan pendapat dalam mentaqrifkannya. Hal ini pun terjadi pada kalangan

ulama muta’akhirin dengan ulama mutaqaddimin. Menurut ulama

mutaqqaddimin, yang disebut bayan an-nasakh ialah adanya dalil syara’ (yang

dapat menghapus ketentuan yang telah ada), karena datangnya kemudian94

Pada bayan nasakh ini terdapat pebedaan pendapat diantara para ulama. Ada

yang berpendapat boleh dan ada yang berpendapat tidak boleh. Mazhab Hanafi

termasuk kelompok yang membolehkan nasakh sunnah terhadap hukum ayat.95

Sedangkan ulama ushul berpendapat bahwa hukum dalam al-Qur’an dapat

dihapus oleh hukum dalam hadits dan sebaliknya.96 Adapun Imam Syafi’i

berpendapat bahwa al-Qur’an tidak dapat dihapus oleh hadits.97

Dari pengertian di atas jelaslah bahwa ketentuan yang datang kemudian

dapat menghapuskan ketentuan yang datang terdahulu. Hadis sebagai ketentuan

yang datang kemudian dari al-Qur’an dalam hal ini, dapat menghapus ketentuan

dan isi kandungan al-Qur’an. Demikianlah menurut ulama yang menganggap

adanya fungsi bayan an-nasakh.

Kelima: Sebagai Bayanul Tasyri' Bayan at-tasyri’ adalah menetapkan

hukum atau aturan-aturan yang tidak didapati dalam al Qur’an. Artinya bahwa

as-Sunnah merupakan argumentasi (hujjah) yang harus di ikuti, demikian juga, as-

Sunnah harus diikuti sesuai dengan ketentuan yang di kemukakannya, baik yang

menuntut dilaksanakan secara pasti atau tidak, ataupun memberikan pilihan,

94 Muhaimin. dkk., Studi Islam ..., h. 136
95 Zeid B. Smeer, Ulumul Hadis Pengantar Studi Hadis Praktis (Malang: UIN Malang

Press, 2008), h. 17
96 Muhaimin. dkk, Studi Islam ..., h. 141.
97 Muhaimin. dkk, Studi Islam ..., h. 145
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termasuk yang menuntut agar sesuatu ditinggalkan  secara pasti atau tidak.98

Hadits Rasulullah Saw, yang termasuk bayan al-tasyri’ ini, wajib diamalkan,

sebagaimana mengamalkan hadits-hadits lainnya.

3). Ijma’ Sahabat

a). Pengertian Ijma’

Al-Ijma’ secara etimologis mempunyai konotasi tekad bulat untuk

melaksanakan sesuatu atau kesepakatan terhadap sesuatu. Yang termasuk dalam

kategori pertama jika dikatakan: “Si Fulan berijma’ terhadap sesuatu”, maksudnya

adalah jika dia bertekad bulat ingin melaksanakannya. Makna pertama ini telah

ditunjukkan oleh firman Allah SWT. Dalam Q.S. Yunus/10:71:

    

Terjemahnya:

“Bertekad bulatlah kalian untuk melaksanakan urusan kalian”.99

Juga sabda Rasul yang menyatakan:

یَاَم قَْبَل اْلفَْجِر فََال ِصیَاَم لَھُ َمْن لَْم یُبَیِّْت  100الصِّ

Artinya:

“Siapa yang belum berniat di malam hari sebelum Shubuh, maka tidak ada
puasa untuknya.”

`98 Hafidz Abdurrahman, Ushul Fiqhi: Membangun Paradigma Berfikir Tasyri’, h. 118
99 Departemen  Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 217
100Ali Raghib, Ahkam as-Shalah, (Beirut: Dar an-Nahdhah al-Islamiyah, tt),  h. 59
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Berdasarkan arti yang pertama, maka sah jika menyebut lafadz ijma’

dengan konotasi tekad bulat seseorang. Adapun yang termasuk pengertian kedua,

jika dikatakan, “sesuatu kaum melakukan ijma’ terhadap sesuatu’, maksudnya

ketika mereka melakukan kesepakatan terhadapnya. Berdasarkan konotasi kedua

ini, maka setiap kesepakatan suatu kelompok terhadap suatu urusan baik agama

maupun dunia bisa dinamakan ijma’. Sedangkan ijma’ menurut terminologi ulama

ushul fiqih adalah kesepakatan terhadap hukum suatu peristiwa bahwa hukum

tersebut merupakan hukum syara’. Dari devinisi ini jelas, bahwa apa yang

dimaksud dengan ijma’ dalam istilah ushul adalah ijma’ yang bisa menjadi dalil

syara’.101

b). Kedudukan Ijma’

Jumhur ulama ushul fiqh berpendapat apabila rukun-rukun ijma’ telah

terpenuhi, maka ijma’ tersebut menjadi hujjah yang qath’i (pasti), wajib

diamalkan dan tidak boleh mengingkarinya, bahkan orang yang mengingkarinya

dianggap kafir. Di samping itu, permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya

melalui ijma’, menurut para ahli ushul fiqh tidak boleh lagi menjadi pembahasan

ulama generasi berikutnya, karena hukum yang ditetapkan melalui ijma’

merupakan hukum syara’ yang qath’i dan menempati urutan ketiga sebagai dalil

syara’ setelah al-Qur’an dan Sunnah. Namun yang masih menjadi polemik,

pendapat siapakah yang memiliki derajat sebagai ijma’102

Memang dalam hal ini masih menjadi polemik, ijma’ siapakah yang menjadi

dalil syara’. Ada yang mengatakan ijma’ yang menjadi dalil adalah ijma’ umat

101 Hafidz Abdurrahman, Ushul Fikih..., h. 122
102 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997), h. 54
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nabi Muhammad Saw, ada yang mengatakan ijma’ ulama, terhadap salah satu

hukum syara’. Pendapat yang ketiga menyatakan ijma’ penduduk Madinah. Ada

yang mengatakan ijma’ Sahabat. Bahkan masih ada pendapat-pendapat lain.

Karena itu perlu di kemukakan, manakah ijma’ yang diakui hukum syara’.

Dalil-dalil yang bisa dijadiakan dalil syara’ untuk dijadikan hujjah dalam

suatu perkara yakni al-Qur’an dan As-Sunnah, yaitu dalil-dalil yang bersumber

dari wahyu bukan yang lain.

Adapun Ijma dipandang sebagai suatu dalil adalah yang telah terbukti benar

dan tidak mungkin salah yakni ijma’ sahabat. Hal itu karena Allah telah memuji

mereka melalui firmannnya dalam QS. At-Taubah/9:100

               
              
             

Terjemahnya:

Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari
golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka
dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah
dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-
sungai di dalamnya selama-lamanya. mereka kekal di dalamnya. Itulah
kemenangan yang besar.103

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas Ijma Sahabat merupakan dalil yang

menyatakan dalil tertentu yang teriwayatkan. Di samping, Allah juga telah

memuji kesepakatan mereka dengan nash al-Qur’an tanpa syarat berdasarkan dalil

103 Departemen  Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.203
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yang telah disebutkan ayat di atas. Namun, jika pujian tersebut dikaitkan dengan

tabi’in sesungguhnya Allah telah membatasi pujian tersebut untuk sahabat bukan

kepada yang lain.

Ini berarti ijma’ Sahabatlah yang benar dan tidak mungkin salah. Dengan

kata lain konsensus sahabat telah menyatakan adanya dalil tertentu yang mereka

dengar atau lihat dari Rasulullah Saw, namun tidak mereka kemukakan karena

secara keseluruhan mereka semua mengetahui dan memahaminya, dengan

demikian jika disodorkan suatu permasalahan kepada para sahabat ketika mereka

mereka tidak meriwyatkan nash al-Qur’an atau hadis mengenai kasus tersebut,

kemudian mereka berkata “ hukum syara’ mengenai kasus ini adalah begini”

sementara hukum yang mereka katakan adalah sama, maka hukum tersebut

merupakan Ijma’. Maksudnya hukum tersebut merupakan hukum syara yang

mereka nyatakan dengan bersandar kepada hadits Rasullah Saw, yang tidak

mereka riwayatkan, tetapi mereka semua ketahui.104

4).Qiyas

a). Pengertian Qiyas

Secara bahasa, qiyas berasal dari bahasa Arab yaitu قیاس  yang artinya

mengukur, membandingkan, aturan. Ada juga yang mengartikan qiyas dengan

mengukur sesuatu atas sesuatu yang lain dan kemudian menyamakan antara

keduanya. Ada kalangan ulama yang mengartikan qiyas sebagai mengukur dan

menyamakan.105

104 Hafidz Abdurrahman, Ushul Fikih, h. 123
105 Romli, Usul Fiqh, (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2006), h. 84
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Secara istilah, pengertian qiyas menurut ahli ushul fiqh adalah menerangkan

hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-Qur’an dan Hadits dengan cara

membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash.

Definisi lain dari qiyas menurut ahli ushul fiqh adalah menyamakan sesuatu yang

tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya

persamaan illat hukum.106

Jadi, dapat disimpulkan bahwa qiyas ialah menghubungkan suatu masalah

yang tidak terdapat nash syara’ tentang hukumnya dengan suatu masalah yang

terdapat nash hukumnya, karena adanya persekutuan keduanya dari segi ‘illah

hukum dan meskipun defenisi qiyas dari beberapa ulama berbeda beda, tetapi

pada dasarnya sama, dimana dari beberapa definisi tersebut mengandung unsur

unsur qiyas yaitu: al-ashl (dasar, pokok), al-far’u (cabang), hukum ashl, dan

‘illah, yakni mengukur, membandingkan, aturan. Kemudian menyamakan antara

keduanya di sebut qiyas.

b). Dasar Hukum Qiyas

Sebagian besar para ulama fiqh dan para pengikut mazhab yang empat

sependapat bahwa qiyas dapat dijadikan salah satu dalil atau dasar hujah dalam

menetapkan hukum dalam ajaran Islam. Hanya mereka berbeda pendapat tentang

kadar penggunaan qiyas atau macam-macam qiyas yang boleh digunakan dalam

mengisbatkan hukum, ada yang membatasinya dan ada pula yang tidak

membatasinya, namun semua mereka itu barulah melakukan qiyas apabila ada

106 Seri, Ushul Fiqih. (Jakarta: PT Bumirestu, 1980), h. 18
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kejadian atau peristiwa tetapi tidak diperoleh satu nash pun yang dapat dijadikan

dasar. Adapun dasar hukum qiyas adalah sebagai berikut:

1). Dasar Hukum Qiyas dalam Al-Qur’an

Allah Swt memberi petunjuk dalam penggunaan qiyas dengan cara

menyamakan dua hal sebagaimana yang terdapat dalam QS. Yasiin/36: 78-79.

             
                

Terjemahnya:

“Dan ia membuat perumpamaan bagi kami, dan ia lupa kepada kejadiannya
ia berkata “Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah
hancur luluh?”
“Katakanlah :“Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya yang
pertama kali, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk”107.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menyamakan kemampuannya

menghidupkan tulang belulang yang telah berserakan di kemudian hari dengan

kemampuannya menciptakan tulang belulang pertama kali.108

2). Dasar Hukum Qiyas dalam Al-Hadist

Di antara hadist yang dikemukan jumhur ulama sebagai argumentasi bagi

penggunaan qiyas adalah :

107 Departemen  Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.203
108 Totok Jumantoro, Kamus Ushul Fiqh, (Jakarta : PT. Hamzah, 2001), h. 272.
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ثَنَا َحْفُص ْبُن ُعَمَر َعْن ُشْعبَةَ َعْن أَبِي َعْوٍن َعْن اْلَحاِرِث ْبِن َعْمِرو  َحدَّ
ْبِن ُشْعبَةَ َعْن أُنَاٍس ِمْن أَْھِل ِحْمَص ِمْن أَْصَحاِب ُمَعاِذ اْبِن أَِخي اْلُمِغیَرِة 

ا أََراَد أَْن یَْبَعَث ُمَعاًذا إِلَى  ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم لَمَّ ِ َصلَّى هللاَّ ْبِن َجبٍَل أَنَّ َرُسوَل هللاَّ
ِ قَاَل اْلیََمِن قَاَل َكْیَف تَْقِضي إَِذا َعَرَض لََك قََضاٌء قَاَل أَْقِضي بِكِ  تَاِب هللاَّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل  ِ َصلَّى هللاَّ ِ قَاَل فَبُِسنَِّة َرُسوِل هللاَّ فَإِْن لَْم تَِجْد فِي ِكتَاِب هللاَّ
ِ قَاَل  ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َوَال فِي ِكتَاِب هللاَّ ِ َصلَّى هللاَّ فَإِْن لَْم تَِجْد فِي ُسنَِّة َرُسوِل هللاَّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َصْدَرهُ َوقَاَل أَْجتَِھدُ  ِ َصلَّى هللاَّ َرْأیِي َوَال آلُو فََضَرَب َرُسوُل هللاَّ
ِ لَِما یُْرِضي َرُسوَل اللَّ  ِ الَِّذي َوفََّق َرُسوَل َرُسوِل هللاَّ َّ ِ 109هاْلَحْمُد 

Artinya :

“Bagaimana (cara) kamu menetapkan hukum apabila dikemukakan suatu
peristiwa kepadamu? Mu’adz menjawab : Akan aku tetapkan berdasar Al-
quran. Jika engkau tidak memperolehnya dalam Al-quran? Mu’adz berkata :
Akan aku tetapkan dengan sunnah Rasulullah. Jika engkau tidak
memperolehnya dalam sunnah Rasulullah? Mu’adz menjawab :Aku akan
berijtihad dengan menggunakan akalku dengan berusaha sungguh-sungguh.
(Mu’adz berkata) : Lalu Rasulullah menepuk dadanya dan berkata : Segala
puji bagi Allah yang telahmemberi petunjuk petugas yang diangkat
Rasulullah, karena ia berbuat sesuai dengan yang diridhai Allah dan Rasul-
Nya”. (HR. Ahmad Abu Daud dan At-Tirmidzi).

Dari hadist tersebut dapat dipahami bahwa seorang boleh melakukan ijtihad

dalam menetapkan hukum suatu peristiwa jika tidak menemukan ayat-ayat Al-

Qur’an dan hadist yang dapat dijadikan sebagai dasarnya. Banyak cara yang

dilakukan dalam berijtihad itu, salah satunya yaitu menggunakan qiyas.

3). Perbuatan Sahabat

Para sahabat Nabi Saw banyak melakukan qiyas dalam menetapkan hukum

suatu suatu peristiwa yang tidak ada nashnya.Seperti alasan pengangkatan

khalifah Abu Bakar. Menurut para sahabat Abu Bakar lebih utama diangkat

menjadi khalifah disbanding sahabat-sahabat yang lain, karena dialah yang

109 Abu Dawud bin Al-Asy’ats As-Sijistani, Sunan Abu Dawud,  No. 3592 dan 3593
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disuruh Nab Saw mewakili beliau sebagai imam shalat di waktu beliau sedang

sakit. Jika Rasulullah Saw ridha Abu Bakar mengganti beliau imam shalat, tentu

beliau lebih ridha jika Abu Bakar menggantikan beliau sebagai kepala

pemerintahan.110

4). Akal

Tujuan Allah Swt menetapkan syara’ bagi kemaslahatan manusia.Setiap

peristiwa ada yang diterangkan dasarnya dalam nash da nada pula yang tidak

diterangkan.

Peristiwa yang tidak diterangkan dalam nash atau tidak ada nash yang dapat

dijadikan sebagai dasarnya ada yang ‘illatnya sesuai benar dengan ‘illat hukum

dari peristiwa yang ada nash sebagai dasarnya. Menetapkan hukum dari peristiwa

yang tidak ada nash sebagai dasarnya ini sesuai dengan hukum yang telah

ditetapkan berdasarkan nash, karena ada persamaan ‘illatnya diduga keras akan

memberikan kemaslahatan kepada hamba. Sebab itu tepatlah kiranya hukum dari

peristiwa itu ditetapkan dengan cara qiyas.111

Selain sumber dan dalil tersebut di atas, di antarannya ada dalil yang

diperselisihkan yakni: Istihsan, Mashalah-Mursalah, Istihsab, Sad as-Dzarai,

‘Urf, Mazhab Sahabat, Syarru Mangqoblana. Namun penulis tidak

menguraikannya, dengan pertimbangan bahwa sumber dalil tersebut dianggap

tidak terlalu signifikan dengan penelitian ini dan keterbatasan cakupan dalam bab

landasan teoritik pada penelitian ini.

110 Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, (Bandung : PT.
Pustaka Rizki Putra, 2003), h. 206.

111 Amir Sarifudin, Ushul Fiqh ,(Jakarta : Media Grafika, 2008), h. 192.
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3. Karakteristik dan Keistimewaan Hukum Islam

Pensyari’atan hukum Islam ditujukan pada tingakah laku manusia muslim

yang aqil-balig (mukallaf), baik selaku pribadi maupun selaku anggota

masyarakat. Sedangkan, sebagaimana kita ketahui, hukum diluar Islam hanya

ditujukan pada tindak perbuatan manusia yang dewasa selaku anggota

masyarakat. Sementara itu, aturan yang menyangkut perbuatan pribadi dinamakan

“budi pekerti”. Demikianlah perbedaan hukum Islam dengan hukum diluar

Islam112

Sesungguhnya prinsip dan penetapan hukum Islam adalah kemaslahatan

hamba di dunia dan akhirat. Hukum Islam itu semuanya adil, membawa rahmat,

mengandung maslahat dan membawa hikmah. Setiap masalah yang keluar dari

keadilan menuju kezaliman, dari rahmat ke arah sebaliknya/ laknat, dari maslahat

ke mafsadat, dan dari hikmah kepada sesuatu yang hampa, tidaklah termasuk

dalam hukum Islam, sekalipun hal itu dimasukan kedalamnya lewat takwil.

Hukum Islam adalah keadilan Allah diantara hamba-Nya, kasih sayang Allah

terhadap makhluknya, naungan Allah kepada manusia diatas bumi, dan hikmah

Allah yang menunjukkan kepada-Nya dan kebenaran Rasul-Nya secara tepat dan

benar.113

Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dan diraih oleh hukum Islam itu bersifat

universal, kemaslahatan sejati, bersifat duniawi dan ukhrawi, lahir, batin, material

spiritual, maslahat individu juga maslahat umum, maslahat hari ini dan maslahat

112Abdul Sattar Fathullah Said, Al Minhaj Al-Qur’ani fi At Tasyri’, Jami’ah Al Azhar:
Takhassus At Tafsir wa Al Hadits, 1992 , 1413 ), h, 138-141.

113 Imam Muhammad Abu Zahrah, Tarikh Al Madzahib, h. 310.
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hari esok. Semua terlindungi dan terlayani dengan baik, tanpa membedakan jenis

dan golongan, status sosial, daerah dan asal keturunan, orang lemah atau kuat,

penguasa atau rakyat.114 Secara rinci karakteristik hukum Islam dapat dibagi

menjadi beberapa bagian diantaranya:

a. Bersifat Sempurna dan Universal

Allah adalah Tuhan yang Mahasempurna, maka hukum yang Dia buat harus

sempurna pula. Karena apabila tidak, tentu berdampak pada persepsi manusia.

Mereka akan meragukan kepercayaannya mengenai adanya Tuhan di alam ini.

Dalam asma’ul husna disebutkan bahwa Ia memiliki sifat ,اول ,أخر ,ظاھر ,باطن yang

pertama, dan terakhir, yang dhohir dan batin. Jadi Ia juga memiliki hukum yang

berlaku sepanjang zaman. Bukan hanya mengatur pada aspek legal

kemasyarakatan tetapi juga mengatur kepentingan-kepentingan ukhrawi.115

Selain itu hukum Islam itu bersifat universal. Mencakup seluruh manusia ini

tanpa ada batasnya. Tidak dibatasi pada negara tertentu, benua, daratan, atau

lautan. Seperti halnya pada ajaran-ajaran nabi sebelumnya116.

b. Dinamis dan Elastis

Hukum Islam bersifat dinamis yang berarti mampu menghadapi

perkembangan sesuai dengan tuntutan waktu dan tempat.117 Atau bisa dikatakan

sangat cocok untuk diterapkan pada setiap zaman. Mungkin ada beberapa orang

114 Abu Ishaq as Syatibi, Al Muwafaqat fi usul As Syari’ah, Juz 2, (Cairo: Dar Al Hadits,
tt), h. 266

115 Muhammad Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Studi
Perbandingan Sistem Hukum Islam, (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya, 1991), h. 47

116 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Ciputat : Logos Wacana Ilmu, 1997), h.
49

117 Suparman Usman, Hukum Islam, (Jakarta : Gaya Media Pratama), h. l 64
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yang berasumsi bahwa kedinamisan suatu hukum itu tidak mungkin terjadi. Pada

dasarnya sesuatu di alam ini akan berubah, begitu juga sebuah hukum yang sudah

pasti bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk itu, sifat dinamis ini harus dikaitkan

dengan sifat elastis (luwes).

Lalu bagaimana sifat elastis pada hukum Islam ini dapat kita lihat? Dalam

Islam, kita kenal dengan sebutan ijtihad yang mana menurut Iqbal di sebut dengan

“prinsip gerak dalam Islam”.118
[ Ijtihad ini memungkinkan bagi orang Islam untuk

menyesuaikan hukum yang ada pada masa Rasul (saat hukum Islam diciptakan)

dengan keadaan sekarang yang terjadi di lingkungannya. Inilah yang disebut

dengan keelastisan hukum Islam.

c. Sistematis

Hukum Islam memiliki sifat yang sistematis, artinya bahwa hukum Islam itu

mencerminkan sejumlah ajaran yang sangat bertalian. Beberapa diantaranya saling

berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya saja wajibnya hukum

shalat tidak terpisahkan dengan wajibnya hukum zakat. Itu menunjukkan bahwa

Islam tidak hanya mengajarkan aspek kebatinan saja yang mengutamakan hal-hal

ukhrawi tetapi juga diperintahkan untuk mencapai aspek keduniaan.119

d. Memperhatikan Aspek Kemanusiaan dan Moral

Manusia merupakan mahluk sosial di mana ia tidak dapat hidup sendiri

tanpa adanya bantuan orang lain. Untuk itu sifat tolong menolong merupakan hal

yang wajib bagi setiap insan. Dalam hukum Islam dikenal dengan istilah ta’awun,

118 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum..., h. 48
119 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum..., h . 51
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zakat, infaq, waqaf, dan sedekah yang kesemuanya itu merupakan wujud

kemanusiaan yang sangat dijunjung tinggi oleh nilai-nilai hukum Islam.120

Hal yang juga menjadi perhatian hukum Islam adalah aspek moral, untuk

membentuk suatu interaksi sosial kemanusiaan tentu manusia harus memiliki

aspek moral (akhlaq) yang baik. Karena untuk mewujudkan pergaulan yang sehat,

akhlaqlah yang menjadi pondasi utama. Bila akhlaq itu sudah terkontaminasi

dengan keburukan dan kemaksiatan, maka tidak akan mewujudkan suatu

pergaulan sosial yang baik dan nantinya juga dapat berimbas pada pelanggaran

aturan-aturan hukum pidana. Dalam Al-Qur’an disebutkan pada surat Al-

Ahzab/33: 21

               
   

Terjemahnya:

”Sesungguhnya pada (diri) Rasulullah itu terdapat suri teladan yang baik
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan)
hari kiamat serta banyak mengingat kepada Allah.”121

Hal tersebut di atas menunjukan bahwa betapa Islam telah mencakup

berbagai bentuk kesempurnaan dalam mengatur kehidupan manusia, sehingga

bisa selamat di dunia maupun akhirat, demikian pula Islam merupakan agama

120Departemen Agama Islam , Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Proyek Pembinaan dan
Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan
Agama, 1987), h. 98

121 Departemen  Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 420
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rahmat yang senantiasa menghendaki kehidupan yang nyaman dan tentram bagi

seluruh umat manusia terutama bagi para pemeluknya.

4. Tujuan Hukum Islam (Maqāşid as-Syarī’ah) dan Hikmah Penerapan Hukum
Islam

Secara umum dapat dipahami, bahwa Allah mengutus para rasul dan nabi

agar mereka menyampaikan pesan wahyu yang berisi aturan-aturan dalam

kehidupan yang bertujuan untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Demikian halnya Allah menurunkan al-Qur’an kepada Nabi Muhammad SAW

yang di dalamnya terdapat aturan-aturan dan norma yang mengatur kehidupan

manusia memiliki tujuan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Kebahagiaan sebagai tujuan tercapai apabila terjaga dan terpelihara

kehidupannya artinya kemaslahatan kehidupan terealisasikan. al-Qur’an dan as-

Sunnah dengan berbagai ketentuan aturan dan hukum baik yang mengatur

hubungan manusia dengan Allah (habl min Allāh) maupun yang mengatur

hubungan sesama makhluk (habl min an-nās) yang berisi peraturan-peraturan

kehidupan dengan berbagai ketentuan hukuman bagi orang yang melakukan

pelanggaran hanyalah memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan

menghindarkan kemudharatan.

Tujuan dari syari’at Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, manusia

dituntut untuk senantiasa berusaha menggali pengetahuan untuk dapat mengetahui

maksud dari syari’at (maqāşid as-syarī’ah), karena dari berbagai macam

ketentuan hukum tentu memiliki tujuan tertentu, demikian juga manusia dituntut

untuk berusaha mencari alasan atau ‘illat dari suatu hukum, sehingga



78

kemaslahatan yang dicapai adalah kemaslahatan yang sebenarnya sebagaimana

yang dituntut oleh syari’at.122

Teori tentang tujuan syari’at (maqāşid as-syarī’ah) yang terkenal adalah teori

maqāşid as-syarī’ah yang dijelaskan Imām as-Syāţibī. Buku yang terkenal yang

ditulis oleh Imām as-Syāţibī dalam membahas tujuan syariat adalah Al-

Muwāfaqāt fī Uşūl as-Syarī’ah.

Menurut Imam as-Syāţibī, bahwa tujuan dari syari’at Islam adalah untuk

mewujudkan kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut tentulah harus dengan adanya bukti-

bukti atau dalil-dalil yang jelas.123

Pada kitab yang lain, Al-I’tisam, Imām as-Syāţibī menjelaskan, bahwa syari’at

Islam tidaklah menuntut sesuatu yang sulit, suatu beban yang berat bagi umat

Islam dalam mengamalkan ajaran agama untuk mencapai kebahagiaan di dunia

dan akhirat. Ketika dalam suatu kewajiban terdapat pilhan antara yang berat dan

kemudahan hendaklah dipilih cara yang mudah, karena Allah menghendaki hal-

hal yang mudah bagi manusia dan bukan suatu kesulitan.124

Menurut Imām as-Syāţibī, maqāşid as-syarī’ah dibagi menjadi tiga tingkatan

berdasarkan prioritas dan pentingnya tujuan tersebut, yaitu yang

bersifat darūriyyah, hājiyyah dan tahsīniyyah.

122 Yūsuf al-Qardāwīi, As-Siyāsat, (ttp: tp,tt), h. 87 dan 231.
123 As-Syāţibī, Al-Muwāfaqāt fī Uşūl as-Syarī’ah, Juz. II (ttp: Maţba’at as-Syarf al-Adnā,

tt.), h. 6
124 As-Syāţibī, Al-I’tişām, Juz. I (Riyād: Maktabat ar- Riyād  al-Hadītsah, tt.), h. 340-341.



79

a. Daruriyyah

Tujuan yang daruriyyah adalah suatu tujuan yang harus ada dan terwujud

karena merupakan suatu keharusan/kemestian dalam hidup. Apabila tujuan yang

pokok atau primer ini tidak terealisasikan maka kemaslahatan tidak akan tercapai

bahkan yang tercapai adalah kerusakan, kekacauan dan kebinasaan dalam

kehidupan dunia dan nanti diakhirat akan mendapatkan kerugian (celaka).125

Tujuan yang bersifat darūriyyah (primer) meliputi lima hal yakni,

menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta.

Dengan penjagaan inilah Islam memberikan sangsi-sangsi atas perbuatan yang

dapat melanggar unsur tesebut. Perbuatan-perbuatan yang dikenai sangsi adalah

tindakan  meninggalkan kewajiban (fardlu), mengerjakan perbuatan yang haram,

serta menentang perintah dan melanggar larangan yang pasti dan telah ditetepkan

oleh negara126

Untuk menjaga kelima hal tersebut, persoalan peribadatan, adat (kebiasaan)

pergaulan masyarakat termasuk persoalan ekonomi (mu’amalat) dan persoalan

hukuman (jināyat) harus dipelihara. Dalam menjaga agama bukan hanya unsur-

unsur ibadah yang dipelihara seperti keimanan, salat, zakat, puasa, haji dan

lainnya tetapi juga kewajuban juhad terhadap orang-orang yang memerangi

agama. Dalam menjaga jiwa dan akal diperlukan penjagaan terhadap adat dan

kebiasaan seperti makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Penjagaan terhadap

persoalan mu’amalat dibutuhkan untuk menjaga dan memelihara keturunan dan

125 As-Syāţibī, Al-Muwāfaqat..., h. 8.
126 Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad Ad-Da’ur, Sistem Sangsi dan Hukum Pembuktian

dalam Islam, (Cet. IV; Bogor: Pustaka Tariqul Izza, 2011), h. 9
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harta. Sedangkan penerapan hukuman/jinayah dibutuhkan agar tidak terjadi

pelanggaran terhadap kelimanya itu.127

b. Hājiyyah

Tujuan yang bersifat hājiyyah adalah suatu tujuan yang bersifat sekunder.

Dengan terealisasikannya tujuan ini maka akan tercapai keluasan (tawassu’) dan

terhindarkan dari kesempitan, kesukaran dan kesulitan dalam hidup. Tetapi

apabila tujuan ini tidak terwujud tidak mengantarkan kepada kerusakan, tetapi

manusia akan mengalami kesulitan dan kesukaran serta kesempitan atau hal-hal

yang bersifat hājiyyah yakni dapat meringankan beban taklif suatu perintah128

c. Tahsīniyyah

Tujuan yang bersifat tahsīniyyah adalah tujuan yang bersifat tertier,

mengambil sesuatu yang sesuai dengan rasa keindahan adat istiadat dan

menghindarkan keadaan-keadaan yang menipu yang dipertimbangkan dengan akal

yang sehat dan lurus.

Tujuan yang bersifat tahsiniyah ini berlaku pada persoalan ibadah, separti

menambah ibadah dengan melakukan amalan yang bersifat sunah (nawāfil)

seperti bersadaqah, salat sunnah dan lainnya. Dalam adat kebiasaan dengan

memperhatikan adab sopan santun dalam makan dan minum, menghindari

minuman-minuman yang kotor dan menghindari tindakan pemborosan.

Dalammu’amalat mencegah terjadinya jual beli barang-barang yang najis dan

dalamjinayat seperti mencegah pemberlakuan qisas bagi orang yang merdeka

127 Abdul Wahhab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqih, (Cet. 1;Semarang:Perc. PT. Karya Toha
Putra Semarang, 2014), h. 375

128 Abdul Wahhab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqih, h. 377
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karena melakukan pembunuhan terhadap budak dan larangan membunuh wanita,

anak-anak dan pendeta dalam perang.129

Adanya prioritas tersebut harus menjadi pertimbangan dalam merealisasikan

kemaslahatan dimana yang paling penting yaitu tujuan yang darūriyyah, harus

didahulukan dari yang bersifat hājiyyah dan hajiyyah didahulukan dari yang

bersifattahsiniyyah.

Abd al-Wahhāb Khallāf dalam kitab ‘Ilm Uşūl al-Fiqh nya juga

menjelaskan, bahwa tujuan syari’at Islam meliputi tujuan yang

bersifat darūriyyah, hājiyyah dan tahsiniyyah. Persoalan yang masuk dalam

tujuan darūriyyah meliputi lima hal yaitu memelihara agama, jiwa, akal,

keturunan dan harta. Syari’at Islam menuntut agar kelima hal tersebut terwujud

secara keseluruhan dan terpelihara kelestarianya, termasuk menetapkan dukuman

bagi siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap tujuan tersebut.130

Dalam memelihara agama, Allah mewajibkan keimanan dan rukun-rukun

Islam seperti syahadat, salat, zakat, puasa dan haji dan peribadatan yang lain yang

meneguhkan hati. Dan untuk melindungi agama diwajibkanlah jihad/perang

terhadap orang-orang yang memerangi umat Islam dan memberi hukuman bagi

orang yang keluar dari agama, murtad serta menghukum para ulama yang

jahat(al-’ulamā’ as-sū’) yang memfatwakan menghalalkan yang haram dan

mengharamkan yang halal. Untuk menjaga jiwa, manusia diperintahkan untuk

makan, minum, berpakaian dan bertempat tinggal. Dan untuk melindunginya

ditetapkanlah hukuman qisās, diyatdan kifarat bagi orang yang melakukan

129 Abdul Wahhab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqih, h. 373
130 Abd al-Wahhāb Khallāf, ‘Ilm Ushul al-Fiqh, (cet. VIII ; Kairo: Maktabat ad-Da’wat

al-Islāmiyyah Syabāb al-Azhar, 1987), h. 16-17.
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kejahatan terhadap jiwa. Untuk memelihara akal, manusia dilarang malakukan

hal-hal yang merusak akal seperti meminum minuman yang memabukan, dan

memberikan hukuman bagi orang yang meminum-minuman tersebut.

Memelihara keturunan manusia diperintahkan untuk menikah dan untuk

menghukum orang yang melakukan pelanggaran terhadap keturunan atau

kehormatan seperti hukuman bagi pezina dan bagi orang yang melakukan qazaf

(menuduh orang lain berzina).

Sedangkan untuk memelihara harta, syari’at Islam memerintahkan manusia

untuk mencari harta/rizqi yang baik dengan bekerja atau dengan perdagangan.

Dan untuk melindungi harta diterapkan hukuman had bagi pencuri dan larangan

melakukan penipuan, memakan harta orang lain secara batil serta diharamkannya

riba.131

Berdasarkan teori maqāşid as-syarī’ah Imām as-Syāţibī, termasuk yang

kemudian dijelaskan oleh Abd al-Wahhāb Khallāf, maka segala ketetapan atau

ketentuan yang ditetapkan oleh seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum

bagi suatu persoalan harus dalam bingkai kemaslahatan yang lima tersebut.

Sehingga tidak boleh ada suatu tindakan apapun yang mengancam kelima hal

tersebut, karena ketika ada salah satu dari kelima hal tersebut yang dilanggar atau

tidak terealisasi, maka kahidupan manusia tidak akan memperoleh kebahagian dan

kemaslahatan.

Hasil sebuah amalan adalah adanya hikmah yang di dapatkan setelah

melaksanakan suatu amalan akan tetapi tidak semua amalan terdapat hikmah di

131 Abd al-Wahhāb Khallāf, ‘Ilm Ushul..., h. 200-201.
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dalamnya hal tersebut terdapat dalam penerapan hukum Islam. Adapun hukum

Syari’ah secara garis besarnya terbagi menjadi dua:

1). Hukum ibadat (fiqh ibadat) yaitu ketentuan ketentuan yang mengatur
hubungan lahiriah antara manusia dengan Tuhan, seperti shalat, puasa,
haji, dan ibadah lainya. Perbedaan ibadat dengan aqidah atau ‘itiqadiyah,
terletak pada hubungan yang berlaku. I’tiqadiyah dalam bentuk hubungan
rohaniah sedangkan ibadat adalah bentuk hubungan lahiriah.

2). Hukum-hukum mu’amalat (fiqh mu’amalat), yaitu ketentuan-ketentuan
yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan dengan alam
sekitarnya.
Adapun hukum-hukum mu’amalat bila dirinci menjadi tujuh bidang

hukum:
a). Ahkam al-ahwal as syahsiyat (hukum orang dan keluarga), yaitu hukum

tentang orang (subyek hukum) dan hukum keluarga, seperti hukum
perkawinan.

b). Ahkam al-Madaniyat (Hukum benda), yaitu hukum yang mengatur masalah
yang berkaitan dengan benda, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam
meminjam, penyelesaian harta warisan atau hukum kewarisan.

c). Ahkam al-Jinayat (Hukum pidana islam) yaitu hukum yang berhubungan
dengan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana (delict, jarimah) dan
ancaman atau sanksi hukum bagi yang melanggarnya (uqubat).

d). Al-ahkam al-Qadla wa al-murafa’at (Hukum acara), yaitu hukum yang
berkaitan dengan cara di peradilan (hukum formil), umpama aturan yang
berkaitan dengan alat-alat bukti, seperti saksi, pengakuan, sumpah, yang
berkaitan dengan pelaksanaan hukuman dan lain-lain.

e). Ahkam al-Dusturiyah (hukum tata negara dan perundang-undangan), yaitu
hukum yang berkaitan dengan masalah politik, seperti mengaenai
pengaturan dasar dan sistem negara, perundang-undangan dalam negara,
syarat-syarat, hak dan kewajiban pemimpin, hubungan pemimpin dengan
rakyatnya, dan lain-lain.

f). Ahkam al-Dauliyah (Hukum Internasional), yaitu hukum yang mengatur
hubungan antarnegara, baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan
perang.

g). Ahkam al-Iqtishadiyah wa al-Maliyah (hukum perekonomian dan moneter),
yaitu hukum tentang perekonomian dan keuangan dalam suatu negara dan
antarnegara .132

132Wahbah al-Zuhaili, Al-Wasit fi Usul al-Fiqh al-Islami, h.
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F. Kerangka Teori.

Walimatul’ursy merupakan sebuah perhelatan yang senantiasa

diselenggarakan oleh masyarakat Kota Kendari yang dilaksanakan setelah akad

nikah telah usai, biasanya acara akan berlangsung sederhana berdasarkan

kemampuan bagi keluarga mempelai, namun tidak selamanya hal tersebut terjadi

di lapangan sebab terkadang pada perakteknya pihak keluarga cenderung

“memaksakan” diri untuk membuat walimatul’ursy begitu megah. Meskipun

dalam pandangan hukum Islam pelaksanaan walimatul’ursy memberikan

kemudahan dimana orang yang akan mengadakan resepsi pernikahan dapat

disesuaikan berdasarkan kemampuannya, hal sesuai dengan hadits Nabi

Muhammad Saw., kepada Abdur Rahman Bin Auf sewaktu dia menikah :

133اولم ولو بشاة

Artinya:

“Laksanakanlah walimah meski dengan seekor kambing”.

Demikianlah, Islam menghendaki dan telah mengatur tatacara salah-satu

rangkaian dalam pernikahan yakni waliatul’ursy dengan semudah mungkin dan

tidak mempersulit. Hal ini akan bertolak belakang ketika gambaran-gambaran

hukum Islam tentang mengadakan pesta pernikahan yang mudah dan tidak

mempersulit di atas disandingkan dengan problematika masyarakat pada

umumnya, dimana masyarakat seringkali menghendaki resepsi pernikahan harus

dilaksanakan dengan acara yang megah dan meriah serta mahar yang mahal

133Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimasyqiy, Syarah Sahih
Muslim, Kitab An-Nikah, Juz IV (ttp: Daar al-Fikr, tt.), h. 216.
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sesuai dengan tingkatan ekonomi dalam masyarakat tersebut. Hal itu menjadi

suatu fakta yang keliru bila kita mau merujuk pada hukum Islam itu sendiri.

Hukum Islam bersifat menyeluruh yang mengatur segala aspek kehidupan

manusia, termasuk dalam setiap perbuatan manusia tidak sedikitpun yang terlepas

dari petunjuk Islam dengan dalil syara’ yang menjadi landasannya, adapun dalil

yang dimaksud adalah sesuatu yang digunakan untuk mengambil kesimpulan.134

Sedangkan menurut istilah para fuqaha, dalil adalah sesuatu yang dengan

mengetahuinya, memastikan adanya pengetahuan yang pasti tentang sesuatu yang

lain.135 Dengan demikian, dalil syara’ adalah sesuatu yang digunakan untuk

mengetahui hukum-hukum tertentu yang lahir untuk menyelesaikan masalah,

dimana hukum tersebut merupakan hukum syara’, atau hukum yang keluar dari

pembuat hukum, yaitu Allah SWT.136 Maka dalam setiap pelaksanaan hajat dalam

Islam menjadi suatu kaidah untuk senantiasa berdasarkan hukum Islam.

Pelaksanaan Walimatul’ursy semestinya dilandasi dengan suatu kaidah

yang kuat, bahwasannya setiap hal dalam pelaksanaannya semestinya berpatokan

pada hukum syara’ karena hukum syara’ telah mencakup berbagai hal dalam

kehidupan ini, dalil syara’ tidak sama dengan sumber hukum, karena yang

disebut sumber di sini hanya Al-Quran dan as-Sunnah, sedangkan dalil adalah apa

yang digunakan untuk menghasilkan hukum yang terkandung dalam Al-Quran

dan as-Sunnah. Maka dalil syara’ merupakan masalah ushul syar’i, atau sesuatu

yang membuktikan keberadaan hukum syara’. Karena itu subtansi dalil ini harus

134 Ibnu al-Mandhur, Lisan al-Arab, Dar Shadir,Juz XII, (Cet. 1; Beirut:tp,tt.),  h.141
135 Rawwas Qal’ah Ji, Mu’jam Lughat al-Fuqaha, Dar an-Nafa’is, (cet.1;Beirut: tp.tt.,

1996),  h. 187
136 Hafidz Abdurahman, Ushul Fiqhi..., h. 90
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qath’i sebagai hujjah yang dinyatakan oleh wahyu. Dalil syara’ bisa

diklasifikasikan menjadi dua adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur’an yang mulia adalah firman Allah Swt. Al-Qur’an diturunkan

kepada Rasulullah, Muhammad Saw, melalui wahyu yang dibawa oleh

jibril, baik lafazh maupun maknanya; membacanya merupakan ibadah,

sekaligus merupakan mukjizat yang sampai kepada kita secara mutawatir.137

2. As-Sunnah adalah perkataan, perbuatan dan legalisasi terhadap suatu

perkataan atau perbuatan dari Rasulullah Saw, dalam hal ini as-Sunnah,

Hadist dan Khabar yang mempunya konotasi yang sama atau sinonimnya

(mutaradif).138

3. Dalil yang kembali kepada penukilan murni (an-naql al-mahdh), yaitu dalil

yang memang murni merujuk pada nash, atau lafadz nash dan apa yang

ditunjukkan oleh manthuq dan mafhum-nya. Contohnya seperti al-Qur’an,

as-Sunnah dan Ijma’ sahabat.

4. Dalil yang kembali kepada pendapat murni (ar-ra’y al-mahdh), yaitu dalil

yang merujuk pada rasionalitas nash (ma’qul an-nash) atau ‘illat

syar’iyyah. Contohnya seperti Qiyas. Dalam hal ini dalil tersebut

membutuhkan ‘illat syar’iyyah yang dijelaskan oleh nash syara’.

5. Dalil yang diperselisihkan oleh para ulama, seperti, Istihsan, Mashlahah-

Murshalah, al-‘Urf, Istishhab, Syarru mangqoblana, Mazhab Sahabat.

6. Tujuan Umum dari pembentukan Hukum (Maqasidu-Syariah), pada bagian

ini peneliti juga menggunakannya sebagai alat pengkajian di dalamnya.

137 Taqyuddin An-Nabhani, Pilar-Pilar Pengokoh Nafsiyah Islamiyah, T.t.c, (Baerut:
Daarul Ummah, 2004), h. 31

138Hafidz Abdurrahman, Ushul Fiqhi..., h. 97
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Hanya saja tetap harus diperhatikan, bahwa untuk dapat disebut dalil syara’,

dalil tersebut hanya bersumber dari Rasul Saw, baik melalui nash atau

ditunjukkan oleh nash, dimana pada saat yang sama berarti kembali kepada nash.

Jika tidak demikian, maka ia tidak layak disebut dalil syara’. Nash secara qathi’

memang merupakan dalil, baik yang dibacakan (al-matlu), yaitu apa yang

diturunkan (al-munassal), baik lafadz dan maknanya dari Allah seperti al-Qur’an

ataupun berbentuk makna, sementara redaksionalnya dinyatakan oleh Rosul

SAW, dengan ungkapan yang beliau susun sendiri, seperti hadits. Sedangkan apa

yang dinyatakan oleh nash, dianggap sebagai dalil, jika dalalah-nya merujuk

kepada nash itu sendiri. Ini seperti ijma’ sahabat dan Qiyas.139

Ijma’ Sahabat dikatakan merujuk kepada nash itu sendiri, karena adanya

ijma’ (konsensus) para sahabat tersebut telah menyimpan fakta, bahwa di sana

ada dalil dan nash. Dengan demikian berarti dalalah ijma’ tersebut kembali

kepada nash itu sendiri. Sedangkan Qiyas, disebut demikian, karena nash itu

hanya ada dua: ada yang mengandung ‘illat dan tidak. Jika mengandung ‘illat, ia

disebut hujjah, sehingga ketika ada illatnya, maka qiyas bisa dilakukan

terhadapnya. Inilah yang disebut qiyas syar’i.140

Uraian di atas menunjukan bahwa yang benar-benar bisa disebut dalil

syara’ itu tidak lain ada empat yakni Al-Qur’an, Hadits, Ijma Sahabat dan Qiyas.

Selain ke empat dalil tersebut sejatinya tidak layak disebut dalil, namun hanya

diduga sebagai dalil, padahal kaidah umum mengatakan “maa yudzonnu ad-dalil

139 Hafidz Abdurrahman, Ushul Fiqhi..., h. 91
140 Al-Amidi, Al-Ihkam Fi Ushul..., h. 9-10
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walaysa biddalilin”, apa yang diduga dalil mestinya bukan dalil.141 Maka

Perspektif Hukum Islamlah yang semestinya menjadi acuan dalam melaksanakan

Walimatul’Ursy dalam masyarakat kota Kendari, sebab demikian itu menjadi

suatu hal yang dikuatkan dan ditopang oleh dalil yang syar’i menjadi satu-satunya

landasan bila dikaitkan dengan akidah Islam itu sendiri.

Sebuah harapan yang ingin direalisasikan dalam setiap amal kita, yakni

diterimanya amal itu di sisi Allah SWT. Oleh karena setiap amalan yang diterima

mestilah mempunyai dua ketentuan yang harus dipenuhi oleh orang yang beramal

tersebut yakni, niat yang ikhlas semata karena Allah SWT. dan melakukan amal

berdasarkan tuntunan syariah/ hukum syara’. Pada Walimatul’ursy merupakan

salah satu aktivitas yang diharapkan amalnya diterima, maka hendaknya

melaksanakannnya berdasarkan tuntunan tersebut.

Agar lebih memudahkan gambaran tersebut dapat dilihat pada diagram berikut

ini:

141 Hafidz Abdurrahman, Ushul Fiqhi.., h. 92

Al-Qur’an dan Sunnah

Ijma dan Qiyas

Maqasid As-Syariah Al-‘Urf

Walimatul ‘Ursy Pada
Masyarkat Kota Kendari
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G. Kajian Relevan

Berdasarkan hasil survei dengan intensif baik berupa searcing di internet,

karya-karya buku bacaan, maupun  karya ilmiah  yang lainnya,  maka peneliti

menemukan sejumlah penelitian yang relevan dengan penelitiaan yang diangkat

oleh penulis dengan judul Perspektif Hukum Islam Tentang Resepsi Pernikahan

(Walimatul’ursy) Di Kota Kendari, walaupun masih sangat terbatas jumlahnya

diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Abdul  Gafur  dengan judul: Tinjauan  Hukum  Islam

Terhadap  Doi Menrek Dalam Perkawinan  Adat  Bugis di Kecamatan  Ganra

Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan.  Hasil tulisannya menyebutkan bahwa

dalam upacara adat Bugis dikenal penyerahan harta benda sebagai suatu

kewajiban  yang disebut  uang lamaran.  Uang lamaran dalam pernikahan adat

Bugis adalah penyerahan harta terdiri dari uang atau harta yang berupa cincin

pengikat, uang pesta, mas kawin, di  ukur sesuai dengan  strapikasi  sosial

dalam masyarakat. Abdul Gafur juga menerangkan  bahwa golongan  jumhur

ulama berpendapat  bahwa menyelenggarakan walimah itu  sunnah

hukumnya.  Menurutnya bahwa Islam menganjurkan melaksanakan pada

waktu perkawinan tetapi tidak memberi bentuk minimum dan maksimum. Hal

ini memberikan isyarat bahwa walimah diadakan sesuai dengan  kemampuan

seseorang yang melaksanakan  perkawinan, Islam melarang jika terdapat unsur

boros, dan sifatnya berlebih-lebihan142

Adapun persamaan pada penilitian ini terletak pada penggunaan tinjauan

142 Abdul  Gafur, “Tinjauan Hukum  Islam  Terhadap  Doi Menrek  Dalam  Perkawinan
Adat Bugis di Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan”, skripsi Tidak diterbitkan,
Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, (2005).
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hukum hukum Islam dalam menilai walimatul’ursy. Sedangkan perbedaannya

pada sisi spesifik walimatul’ursy yang diangkat pada judul penelitian ini yang

tergambar pada praktik walimatul’ursy dilapangan ditinjau dari perspektif hukum

Islam. Bukan dari satu bagian tertentu saja dari walimatul’ursy itu akan tetapi

meliputi berbagai kegiatan yang bertentangan dengan perspektif hukum Islam.

2. Ghazali dalam  karya ilmiah  tentang Perbandingan Antara Hukum  Islam

dengan Adat Bugis Walimah Dalam Perkawinan. Menyebutkan suatu

perkawinan adat yang  meriah  dan megah  adalah  suatu  kebanggaan bagi

keluarga dan kerabat  yang bersangkutan pada status  sosial  dalam kehidupan

masyarakat.  Sebab  itu  sering dijumpai  pada keluarga atau  kerabat telah

mengerahkan  segenab  segala  kemampuannya dalam  menyelenggarakan

suatu perkawinan yang tidak kepalang tanggung jumlah biaya atau dana yang

dikeluarkannya terutama pada kelompok  masyarakat  lapisan  atas,  sebagian

masyarakat lapisan bawah juga menganggap bahwa suatu perkawinan

menyangkut suatu martabat yang harus diperlihatkan dan dinilai masyarakat143

Persamaan dari tulisan ini adalah terletak pada pembahasan

walimatul’ursy yang di perbandingkan dengan walimatul’ursy dalam pandangan

Islam. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada alasan kemeriahan suatu

walimatul’ursy yakni dipandang dari motif kebanggaan dan strata sosial, padahal

kemeriahan dalam suatu pesta pernikahan belum tentu bertentangan dengan

hukum Islam dalam pembahasan ini  yang menjadi segi perbedaan dari penelitian

143 Muhammad Ghazali “Walimah dalam Perkawinan, Analisis Perbandingan menurut
Hukum dan Adat Bugis” skripsi tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
(2001)
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sebelumnya.

3. Karya Anwar dalam laporan penelitian skripsinya tentang Penikahan Adat

Masyarakat Muna Menurut Hukum Islam di Desa Maligano Kecamatan

Maligano Kabupaten Muna. Menyatakan bahwa pernikahan dari proses

perkenalan hingga hingga resepsi pernikahan yang dijalankan oleh adat

masyarakat Muna Desa Maligano Kecamatan Maligano Kabupaten Muna

dalam tinjauan hukum Islam ada sebagian yang bertentangan diantaranya

adanya sesajian yang dipersembahkan kepada tungguno kampo, adanya kalimat

bhoka dalam akad nikah untuk menunjukan status sosial wanita yang dinikahi

dan adanya aktifitas campur-baur antara pria dan wanita dalam resepsi

pernikahan.144

Persamaan tulisan di atas dengan penelitian ini terletak pada tinjauan

hukum Islam dalam menilai suatu pernikahan, sedangkan perbedaannya adalah

dari segi cakupan penelitian yakni penelitian di atas menunjukan keseluruhan dari

prosesi pernikahan sedangkan pada penelitian ini hanya meneliti walimatul’ursy

dan cakupannya.

4. Laporan jurnal yang berjudul: Bersanding dalam Resepsi Perkawinan: Refleksi

Atas Pandangan dan Perilaku Hukum Di Kota Palangka Raya oleh: Abdul

Helim yang menulis bahwa dalam pernikahan tidak boleh campur-baur karena

dapat menimbulkan fitnah, ada tabarruj, pria dan wanita harus dipisahkan

seperti dalam shalat dan tidak ada nash yang memungkinkan calon pengantin

untuk duduk di samping satu sama lain. Meski demikian campur baur atau

144 Anwar, “Penikahan Adat Masyarakat Muna Menurut Hukum Islam di Desa Maligano
Kecamatan Maligano Kabupaten Muna”, skripsi tidak diterbitkan, IAIN Kendari, (2013)
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ikhtilat diperbolehkan dilakukan di pasar atau tempat kerja karena sebagaimana

yang diperaktekkan Nabi Muhammad SAW.145

Adapun persamaan dari penelitian ini terletak pada pandangan hukum

Islam dalam menilai sebuah resepsi penikahan, sedangkan perbedaannya terletak

pada pembatasan pada prilaku yang bertentangan dengan hukum Islam sedangkan

penelitian ini ditinjau dari berbagai aspek yang berkaitan dengan walimatul’ursy

baik prilaku maupun tata cara dalam pelaksanaan walimatul’ursy.

5. Penelitian Rezki Puteri Syahrani Nurul Fatimah dengan judul: Tunjuk Ajar

Melayu Dalam Pantun Adat Perkawinan Melayudi Kelurahan Daik,

Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini dilatarbelakangi

oleh adanya penyampaian tunjuk ajar melayu secara tersirat dalam bentuk

pantun pada proses adat perkawinan di Daik Lingga. Pantun berfungsi sebagai

identitas budaya, pendidikan budaya, penjelasan simbol, tunjuk ajar, dan

petunjuk/tata cara.146

Persamaan dalam penelitian ini adalah menyoroti terkait dengan suatu

pelaksanaaan dalam walimatul’ursy, sedangkan dari segi perbedaaanya adalah

pada penilaian dari segi sudut pandang yang berbeda yakni penelitian di atas

menilai dari segi manfaat tunjuk ajar pantun sendangkan penelitian ini menilai

dari perspektif hukum Islam.

145 Abdul Helim, “Bersanding dalam Resepsi Perkawinan: Refleksi Atas Pandangan dan
Perilaku Hukum Di Kota Palangka Raya”, Jurnal Wacana Hukum dan Kemanusiaan: Ijtihad. No.2,
Vol. 11. (2011).

146 Rezki Puteri Syahrani Nurul Fatimah, “Tunjuk Ajar Melayu Dalam Pantun Adat
Perkawinan Melayudi Kelurahan Daik, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau”, Jurnal
Bahas 10,  no. 2,( Oktober, 2015), h. 195
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6. Sebuah jurnal yang berjudul: Upacara Panggih Temanten Perspektif ‘Urf ,

oleh: Hasan Albanna menjelaskan bahwa Upacara Panggih temanten

merupakan puncak upacara dari serangkain acara perkawinan. Upacara temu

atau panggih temanten yaitu suatu upacara saat bertemunya pengantin putra

dengan pengantin putri. Upacara ini diselenggarakan di keluarga perempuan

sesaat setelah upacara ijab Kabul selesai. Dalam perpektif hukum Islam,

upacara panggih temanten merupakan bagian dari ‘urf. Tradisi tersebut bisa

dikategorikan dengan ‘urf sahīh jika dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan

syariat Islam, dan menjadi ‘urf fāsid jika tidak sesuai dengan ketentuan syariat

Islam. Di antara upacara panggih temanten yang termasuk ‘urf sahīh adalah

upacara sumkeman dan resepsi pernikahan yang sesuai dengan konsep walīmah

dalam Islam.147

Adapun persamaan dari penelitian di atas yakni penelitian yang membahas

terkait dengan acara dalam walimatul’ursy sedangkan perbedaannya adalah pada

penggunaan al-‘urf sebagai salah satu indikator dalam menilai pelaksanaan

walimatul’ursy berbeda dengan penelitian ini dengan tujuan menjaga nilai

otentitas penelitian maka penelitian ini tidak menggunakan al-urf sebagai salah

satu indikator dalam menilai prosesi walimatul‘ursy tersebut.

Secara umum penelitian di atas membahas terkait dengan perkawinan,

baik tekhnisnya maupun adat-istiadat suatu daerah tertentu yang ditinjau dari segi

pelaksanaan hukum Islam. Pada sudut pandang inilah adanya persamaan dalam

penelitian ini yakni ditinjau dari segi hukum Islam,  adapun perbedaannya terletak

147 Hasan Albanna, “Upacara Panggih Temanten Perspektif ‘Urf,” Jurnal Al-Hukama’ 4,
no. 1, (2014), h.11
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pada pembahasan yang difokuskan pada resepsi pernikahannya (walimatul’ursy)

atau acara perjamuan terhadap tamu undangan setelah berlangsungnya akad nikah

dan adat-istiadat sebagai salah satu unsur yang dapat mempengaruhi pelaksanaan

resepsi pernikahan (Walimatul’ursy) sehingga dapat mengakibatkan bertentangan

dengan hukum Islam. Penelitian ini sebagai upaya untuk memperoleh

pengetahuan  yang mendalam tentang persoalan seputar walimatul’ursy di Kota

Kendari.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang

dilakukan untuk mengetahui secara obyektif suatu aktifitas dengan tujuan

menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui.1 Dalam

penelitian ini peneliti mencari data faktual dan akurat secara sistematis dari suatu

aktifitas kemudian dideskripsikan secara kualitatif, yaitu menggambarkan obyek

penelitian dalam lingkungan hidupnya sesuai hasil pengamatan dan pengkajian

dimana hasil yang akan dimunculkan bukan hanya dari modifikasi (mengubah),

tetapi dapat menambah hazanah keilmuan yang telah dikaji secara seksama.2 Oleh

karena itu, penelitian ini harus dilakukan berdasarkan prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang

yang menjadi sumber data begitu pula dengan perilaku serta keadaan yang dapat

diamati.3

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif (Syar’i) yaitu

pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik itu

berasal dari al-Qur’an, al-Hadis, kaidah ushul fiqh dan pendapat para ulama

dalam memandang sebuah permasalahan terkait dengan pelaksanaan walimatul

‘ursy.

1Sugiono, Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D. (Cet. VIII; Bandung: Alfabeta,
2006), h. 4.

2Noeng Muhajir, Metodoogi Penelitian Kualitatif (Cet. I; Yogyakarta: tp., 2000), h. 15.
3Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. I; Bandung: Remaja

Rosdakarya, 2008), h. 38.
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