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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana prosesi jujuran dalam 

perkawinan adat Bugis perantau di Kutai Kartanegara dalam perspektif hukum 

Islam beserta kedudukan dan akibat hukum dari harta jujuran tersebut dalam 

perspektif hukum Islam. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

dengan studi pustaka serta wawancara yang mendalam. Hasil peeitian ini 

menunjukkan bahwa jujuran dalam perkawinan adat Bugis perantau menurut 

persfektif hukum Islam adalah diperbolehkan selama jujuran tersebut 

dilaksanakan dengan kesepakatan dan kerelaan, besarnya jujuran ditentukan oleh 

banyak faktor seperti status sosial, pendidikan dan jabatan. Jujuran dalam adat 

Bugis perantau dipandang sebagai suatu pemberian yang diwajibkan dalam 

masyarakat adat Bugis perantau. Dibalik hal itu juga terdapat makna filosofis 

yang terkandung di dalamnya berupa nilai-nilai kearifan lokal yang dapat 

bersinergi dengan ajaran Islam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, jalan perkawinan 

yang sah membuat pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat 

sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan 

hidup berumah tangga dibina dalam susana damai, tentram, dan rasa kasih 

sayang antara suami istri. Keturunan dari hasil perkawinan yang sah 

menghiasi kehidupan keluarga sekaligus merupakan kelangsungan hidup 

manusia secara bersih dan berkehormatan.
1
 

Perkawinan adalah sunah Allah  perkawinan dilakukan oleh manusia, 

hewan dan tumbuhan, Allah berfirman:
2
 

 .ُسْبَحاَن الَِّذْى َخَلَق اْْلَْزَواَج ُكلََّها ِمَّا تُ ْنِبُت اْْلَْرُض َوِمْن اَنْ ُفِسِهْم َو ِمَّا َْل يَ ْعَلُمْونَ 
Artinya: “Maha Suci Allah yang telah menjadikan pasangan-

pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan di bumi dan 

dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”. 

 

Ikatan perkawinan dalam Hukum Islam disebut dengan mitsaqan 

ghalidzan, yaitu suatu ikatan yang kokoh, untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah.
3
Allah memberikan rasa kasih sayang 

kepada umat-Nya yang telah menikah dan rasa kasih sayang ini yang akan 

memberikan kebahagiaan dalam suatu keluarga. Oleh karena itu orang yang 

                                                           
1
 Ahmad Azhar Basyir., Hukum Perkawinan Islam, UII Press, Yogyakarta, 1999, hlm. 1. 

2
 QS. Yasin (36): 36. 

3
 Ahmad Ainani, ”Itsbat Nikah dalam Hukum Perkawinan di Indonesia”, artikel 

padaJurnal Darussalam, No. 2, Vol. 10, 2010, hlm. 111-112. 
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tidak menikah tidak akan merasakan nikmat seperti apa yang dirasakan oleh 

orang yang telah menikah. 

Perkawinan mempunyai banyak manfaat antara lain bahwa perkawinan itu 

menentramkan jiwa, menahan emosi, menutup pandangan dari segala yang 

dilarang Allah dan untuk mendapatkan kasih sayang suami istri yang 

dihalalkan Allah.
4
 Manfaat lain dari perkawinan yaitu untuk menjalin  ikatan 

keluarga antara suami dan istri, karena keluarga yang diikat dengan cinta kasih 

adalah keluarga yang bahagia. 

Salah satu dari prosesi perkawinan adalah adanya maskawin atau mahar. 

Maskawin atau mahar ialah pemberian calon suami kepada calon istri 

sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad
5
 sebagai pemberian 

wajib yang tidak dapat diganti dengan lainnya.
6
Budaya pemberian maskawin 

berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. 

Kelurahan Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai 

Kartanegara merupakan salah satu daerah yang membedakan antara mahar 

dengan maskawin, dengan alasan mereka mengamati bahwa mahar adalah 

sesuatu yang diberikan saat ijab kabul dan maskawin adalah hadiah bagi 

pengantin wanita. Di daerah ini terdapat suku sebagian besar suku Banjar dan 

Bugis yang sangat menghormati dan melestarikan adat yang mereka miliki 

                                                           
4
 Alhamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Pustaka Amani, Jakarta, 1989, 

hlm. 19. 
5
 Mahar atau maskawin boleh dibayar kontan atau hutang, boleh dibayar sebagian terlebih 

dahulu dan sisanya kemudian menurut adat kebiasaan dalam masyarakat, tetapi sebaiknya 

maskawin dibayar terlebih dahulu meskipun hanya sebagian, berdasarkan hadis Rasulullah SAW. 

bahwa beliau pernah melarang Ali bin Abi Thalib untuk mengumpuli Fatimah sebelum 

memberikan sesuatu kepada Fatimah, kemudian Ali memberikan baju besinya. Dilihat dari 

Alhamdani., Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Pustaka Amani, Jakarta, 1989, hlm. 110. 
6
 Alhamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Pustaka Amani, Jakarta, 1989, 

hlm. 110. 
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tidak terkecuali pada adat yang dikenal dengan istilah jujuran,yaitu suatu 

pemberian dari calon suami kepada calon istri, bukan hanya kewajiban tetapi 

pemberian jujurannya harus maksimal dan sesuai keinginan pihak calon istri.
7
 

Sebenarnya jujuran itu sendiri merupakan adat yang telah lama digunakan 

oleh masyarakat di Kalimantan, terutama daerah Kalimantan Timur dan 

Kalimantan Selatan. Masyarakat Bugis perantauan yang telah lama bermukim 

di Kalimantan, khususnya di Kelurahan Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, 

Kabupaten Kutai Kartanegara akhirnya mengadopsi adat jujuran 

tersebut.Besar kecilnya jujuran bagi seorang gadis ditentukan oleh berbagai 

faktor yaitu: status sosial orang tua si gadis,  tingkat pendidikan si gadis, 

pekerjaandan karena memang dikehendaki orang tua si gadis sebagai biaya 

perkawinan dan bekal hidup bagi mempelai.
8
 

Dalam kebiasaan masyarakat suku Bugis di Kelurahan Kuala Samboja, 

Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara jujuran ini merupakan 

penentu berhasil atau tidaknya acara perkawinan nantinya. Pernah ditemui 

cerita batalnya perkawinan akibat pihak pria tidak bisa memenuhi permintaan 

besarnya jujuran. Pada masyarakat umum jumlah jujuran bisa juga diambil 

patokan dan besarnya jujuran kebanyakan orang di daerah tersebut.
9
 

                                                           
7
 Subli, “Problematika Penentuan Jujuran di Desa Muara Sumpoi Kecamatan Murung 

Kabupaten Murung Raya”, artikel pada Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, No. 2, Vol. 11, 

2015, hlm. 226. 
8
Reni Wijaya, Warga Kelurahan Kuala Samboja, Samboja, Wawancara, 8 November 

2017 
9
 Pada tanggal 1 Mei 2014 telah dilangsungkan prosesi perkawinan yaitu lamaran 

sekaligus pembayaran jujuran  antara Muh. Akram Bin Muh. Amin Enre dan Siti Rahmatia Albar 

Binti Bahar J dengan jumlah jujuan yaitu Rp.30.000.000,-, tempat tidur lengkap, lemari, meja rias, 

perlengkapan wanita lengkap, beras gula dan tepung. Hasil dari wawancaradengan Siti Rahmatia 

Albar. Dan pada tanggal 13 November 1993 telah dilangsungkan prosesi perkawinan yaitu 
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Melekatnya tradisi jujuran ini menimbulkan dampak-dampak sosial 

diantaranya: pria memiliki kedudukan yang tinggi karena pria yang 

memberikan jujuran kepada wanita, namun ada juga pandangan bahwa 

kedudukan pria dalam tradisi jujuran merupakan pihak yang ditekan oleh 

wanita karena yang menentukan besarnya jumlah jujuran yang diminta adalah 

pihak wanita.
10

 

Dampak sosial diatas membuat calon pengantin pria merasa tertahan untuk 

menikah dan nyali mereka kecil untuk membangun rumah tangga. Padahal 

agama Islam sangat menghendaki meluaskan jalan dan kesempatan sebanyak 

mungkin pria dan wanita untuk menempuh hidup sebagai suami istri, agar 

masing-masing dapat menikmati hubungan yang halal dan baik. Hukum Islam 

sendiri senantiasa memberikan kemudahan dan menjauhi kesulitan dalam 

segala hal yang berhubungan dengan kebutuhan fitrah manusia termasuk 

dalam hal proses perkawinan. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penyusun tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai tradisi tersebut ditinjau dari Hukum Islam dan 

menyusunnya ke dalam skripsi yang berjudul “Kedudukan Jujuran dalam 

Prosesi Adat Bugis Perantau di Kutai Kartanegara Menurut Perspektif 

Hukum Islam” 

 

                                                                                                                                                               
lamaran sekaligus pembayaran jujuran antara Sudirman dan Chasanah dengan jumlah jujuran 

yaitu Rp. 500.000,-. Hasil dari wawancara dengan Reni Wijaya. 
10

 Laila Ulfah Setiyawati, “Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Jujuran 

pada Masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur”, artikel padaSkripsi Fakultas Syari‟ah 

dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, hlm. 7. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Dari latar belakang diatas, peneliti fokus pada masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tradisi jujuran dalam adat Bugis perantau di Kutai Kartanegara 

menurut perspektif Hukum Islam ? 

2. Bagaimana kedudukan dan akibat hukum harta jujuran dalam perkawinan 

adat Bugis perantau di Kutai Kartanegara menurut perspektif Hukum 

Islam?  

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk menjelaskan tradisi jujuran pada masyarakat Bugis perantau di  

Kutai Kartanegara menurut perspektif Hukum Islam. 

2. Untuk menjelaskan kedudukan dan akibat hukum harta jujuran dalam 

perkawinan adat Bugis perantau di Kutai Kartanegara menurut perspektif 

Hukum Islam. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Dengan adanya penjelasan tentang tradisi jujuran dalam prosesi perkawinan 

maka penelitian ini mempunyai manfaat antara lain: 

1. Secara teoritis yaitu menjadi informasi bagi pengkaji hukum khususnya 

Hukum Islam dan masyarakat umum. 

2. Memberikan penilaian terhadap tradisi jujuran khususnya bagi masyarakat 

kalangan muslim dan bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan 

dengan tradisi jujuran. 

E. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan suatu cara bertindak menurut sistem aturan 

atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara terarah 
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sehingga mencapai hasil yang maksimal dan optimal, oleh karena itu 

penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan gunakan untuk 

menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research) dan studi 

pustaka (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 

terjun langsung ke daerah objek penelitian guna memperoleh data yang 

berhubungan dengan praktik tradisi jujuran dalam perkawinan adat Bugis 

serta data-data dari studi pustaka sebagai pendukung dalam penyusunan 

skripsi.
11

 

2. Sumber Data 

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat terkait 

dengan data yang diperlukan. Sumber data dalam suatu penelitian yaitu 

darimana data-data penelitian itu diperoleh. Adapun sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

a. Wawancara 

 Wawancara ialah tanya jawab dengan seseorang (pejabat dan 

sebagainya) yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau 

pendapatnya mengenai sesuatu hal.
12

 Dalam wawancara ini penyusun 

mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan 

diajukan melalui pedoman wawancara yaitu yang ada keterkaitan 

                                                           
11

 Andi Asyraf, “ Mahar dan Paenre‟ dalam Adat  Bugis (Studi Etnografis Hukum Islam 

dalam Perkawinan Adat Bugis di Bulukumba Sulawesi Selatan”, artikel pada Skripsi Fakultas 

Syari‟ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015, hlm. 79.  
12

 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses pada hari kamis tanggal 02 November 

2017 pukul 08.41. 
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dalam segala hal tentang konsep praktik jujuran dalam prosesi 

perkawinan. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan 

informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. 

b. Kepustakaan  

 Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti 

untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah 

yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari 

buku-buku ilmiah, laporan penelitian, tesis, disertasi, jurnal, dan 

sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik.  

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan normatif. Pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan yang 

memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan 

yang didalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia seperti 

menggunakan nash-nash al-Qur‟an dan Hadis serta sumber lain yang dapat 

dijadikan landasan sebagai pembahasan, sehingga dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa suatu itu benar sesuai atau tidak dengan Hukum 

Islam.
13

 

4. Teknik Analisis Data 

Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, merupakan sebuah 

metode yang menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam 

terhadap suatu masalah daripada melihat sebuah permasalahan dan 

                                                           
13

 Laila Ulfah Setiyawati, “Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Jujuran 

Pada Masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur”, artikel padaSkripsi Fakultas Syari‟ah 

dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, hlm. 25. 
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menggunakan kerangka berpikir induktif digunakan untuk mengambil 

mengambil suatu kesimpulan mengenai praktik tradisi jujuran pada 

masyarakat Bugis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Pendekatan Analisis Induktif. 
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F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan mendapatkan hasil 

penelitian yang sistematis, maka penyusun membuat sistematika pembahsan 

sebagai berikut: 

BAB I mengemukakan pendahuluan yang di dalamnya memuat latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup 

pembahasan, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. 

Selanjutnya BAB II merupakan kajian teori tentang perakawinan dalam 

pandangan hukum keluarga Islam dan meliputi pengertian perkawinan, syarat 

dan rukun perkawinan, pengertian mahar yang pokok-pokoknya yaitu 

landasan hukum dan kedudukan mahar, macam-macam kadar dan penetapan 

mahar, gugurya mahar dan hikmah di syari‟atkan mahar. 

Selanjutnya BAB III  merupakan gambaran umum wilayah dan praktik 

jujuran adat Bugis merupakan kajian teori yang memuat tentang yang meliputi 

sejarah jujuran, tujuan jujuran, proses penentuan jujuran, eksistensi tradisi 

jujuran, faktor yang mempengaruhi jumlah jujuran dan proses pemberian 

jujuran disertai analisis praktik jujuran pada masyarakat Bugis dalam 

pandangan Hukum Islam yaitu analisi kemaslahatan dan dampak tradisi 

jujuran, analisis Hukum Islam terhadap tradisi jujuran. 

Terakhir BAB IV merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup 

yang meliputi kesimpulan dan saran-saran dan hasil penelitian yang diambil 

dari judul hingga proses pengambilan kesimpulan. 
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BAB II 

MAHAR DALAM PERKAWINAN 

A. TELAAH PUSTAKA 

 Sejauh penelusuran peneliti belum ditemukan penelitian tentang tradisi 

jujuran dalam prosesi perkawinan ditinjau dari Hukum Islam di Kelurahan 

Kuala Samboja,Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Tetapi 

ada beberapa penelitian yang terkait dengan jujuran, mahar atau penelitian 

yang menjelaskan tentang tradisi perkawinan adat diantaranya: 

1. Penelitian dengan judul “Analisis Strukstur Wacana dalam Acara 

Baantaran Jujuran di Banjarmasin”. Menjelaskan tentang struktur wacana 

dalam acara baantaran jujuran di Banjarmasin, dalam wacana ini 

strukturnya terdiri dari salam, pujian kepada Allah dan Nabi, 

penghormatan kepada kedatangan keluarga mempelai pria, pengantar kata 

(dalam bahasa Banjar disebut maantar pamandiran), inti (penyerahan dan 

penerimaan antaran), ucapan terimakasih, do‟a dan penutup.
14

 

2. Penelitian dengan judul “Mahar dan Paenre‟ dalam Adat Bugis (Studi 

Etnografis Hukum Islam dalam Perkawinan Adat Bugis di Bulukumba 

Sulawesi Selatan)”. Menjelaskan tentang jumlah atau besaran mahar 

maupun paenre‟ yang ditetapkan berdasarkan strata sosial yang dimiliki 

keluarga mempelai wanita. Strata sosial bukan hanya berasal dari 

keturunan bangsawan, tetapi bisa jadi karena seseorang telah memiliki 

                                                           
14

 Johan Arifin, “Analisis Struktur Wacana dalam Acara Baantaran Jujuran di 

Banjarmasin”, artikel pada Jurnal Vidya Karya, No. 7, jilid 27, 2015, hlm. 691. 
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jabatan tinggi, pekerjaan yang layak atau karena jenjang pendidikan yang 

telah dilalui.
15

 

3. Penelitiandengan judul “Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap 

Tradisi Jujuran Pada Masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan 

Timur”. Menjelaskanmengenai pengertian dan praktik jujuran dalam 

prosesi perkawinan di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tradisi jujuran yang dilakukan oleh 

masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur ini merupakan bukti 

masih banyak kebiasaan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. 

Padangan Hukum Keluarga Islam terhadap tradisi jujuran ini tidak 

bertentangan dengan syari‟at Islam, tradisi ini termasuk sesuatu yang telah 

menjadi adat dan sesuatu yang biasa mereka jalani demi menjunjung 

harkat dan martabat dari calon mempelai wanita, maka tradisi ini telah 

menjadi kebutuhan dan merupakan kemaslahatan bagi masyarakat 

Penajam Paser Utara Kalimantan Timur.
16

 

4. Penelitian dengan judul “Penentuan Jujuran di Desa Muara Sumpoi, 

Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya”. Menjelaskan tentang 

penentuan jumlah jujuran di Desa Muara Sumpoi dan cara yang dilakukan 

dalam menyelesaikan problematika penentuan jujuran. Banyaknya jumlah 

jujuran ditentukan dari beberapa faktor antara lain masalah pendidikan, 

                                                           
15

 Andi Asyraf, “Mahar dan Paenre‟ dalam Adat  Bugis (Studi Etnografis Hukum Islam 

dalam Perkawinan Adat Bugis di Bulukumba Sulawesi Selatan”, artikel pada Skripsi Fakultas 

Syari‟ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015, hlm. 79.  
16

 Laila Ulfah Setiyawati, “Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Jujuran 

Pada Masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur”, artikel pada Skripsi Fakultas Syari‟ah 

dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, hlm. 73. 
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acara walimah, kecantikan serta kebutuhan rumah tangga mereka nantinya. 

Cara yang dilakukan pihak calon pasangan dalam menyelesaikan 

problematika penentuan jujuran yaitu memberikan pengertian keagamaan 

yang berkaitan dengan adat jujuran, dimana jujuran bukan merupakan 

keharusan melainkan pemberian yang bersifat sukarela.
17

 

5. Penelitian dengan judul “Implementasi Pemberian Mahar Pada 

Masyarakat Suku Bugis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di 

Kelurahan Kalibiru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara)”. Menjelaskan 

bahwa tidak ada minimal dan maksimal dalam pemberian mahar kepada 

wanita yang ingin dikawininya. Penentuan jumlah mahar msyarakat Bugis 

di Kelurahan Kalibiru ini tidak diukur dengan keturuan, tetapi diukur dari 

kekayaan dan jabatan yang disandang oleh keluarga calon mempelai 

wanita. Pada dasarnya hukum mahar adalah wajib dan sesuai dengan 

kemampuan calon suami dan kesepakatan calon istri. Sehingga tidak ada 

nash yang mengatur secara pasti tentang ukuran mahar atau jumlah 

mahar.
18

 

6. Penelitian dengan judul “Implementasi Penetapan Uang Hantaran Nikah 

dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pulau 

Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir)”. Menjelaskan 

tentang penentuan jumlah uang hantaran nikah, uang hantaran nikah 

                                                           
17

 Subli, “Problematika Penentuan Jujuran di Desa Muara Sumpoi Kecamatan Murung 

Kabupaten Murung Raya”, artikel pada Jurnal Studi Agama dan Masyarakat,2015, No. 2 Vol. 11, 

hlm. 226. 
18

 Nurul Hikmah, “Implementasi Pemberian Mahar Pada Masyarakat Suku Bugis dalam 

Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Kalibiru Kecamatan Cilincing , Jakarta 

Utara)”, artikel pada Skripsi Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 

2010, hlm. 62. 
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merupakan tradisi masyarakat yang berlaku pada saat seseorang akan 

menikah. Tradisi ini tidak ada ketentuannya dalam Hukum Islam, hal ini 

disebabkan pemberian ini berbeda dengan mahar dalam perkawinan. 

Implementasinya di lapangan mayoritas masyarakat menggunakan uang 

hantaran nikah ini untuk pesta perkawinan. Pemberian ini tidak hanya 

dalam bentuk uang tetapi juga dalam bentuk perhiasan maupun 

perlengkapan-perlengkapan lainnya. Besarnya jumlah hantaran ini 

ditentukan secara mufakat
19

 tetapi tetap pihak wanita yang menetapkannya 

dengan besaran yang relatif tinggi, sehingga dirasa oleh pihak laki-laki 

tradisi ini sangat memberatkan seseorang yang akan melangsungkan 

perkawinan.
20

 

7. Penelitian dengan judul ”Konsep Pemberian Palaku (Mahar) dalam Adat 

Perkawinan di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat 

Kalimantan Tengah (Perspektif Hukum Islam)”. Menjelaskan bahwa 

konsep pemberian palaku (mahar) dalam adat perkawinan di Desa 

Pangkalan Dewa umumnya dimulai dengan musyawarah yaitu tahap 

hakumbang auh, maja misek sampai kepala mukut rapin tuak yang 

semuanya untuk mencapai kata mufakat dalam penetapan pemberian 

palaku. Perkawinan dapat batal akibat palaku tidak dapat terpenuhi. 

Hukum Islam melarang penetapan palaku  yang tinggi dengan alasan 

                                                           
19

 Mufakat yaitu setuju; sepakat: telah tercapai persetujuan antara kedua belah pihak. 

Dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses pada hari selasa taggal 31 Oktober 

2017 pukul 14.33. 
20

 Dimas Prawiro, “Implementasi Penetapan Uang Hantaran Nikah dalam Perspektif 

Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten 

Indragiri Hilir)”, artikel pada Skripsi Fakultas Syari‟ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim 

Riau,2013, hlm. 79. 
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mempelai laki-laki tidak sederajad atau hanya demi menjaga martabat 

(status sosial) pihak wanita.
21

 

8. Penelitian dengan judul “Makna Maha Adat dan Status Sosial Perempuan 

dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Panengahan Kabupaten Lampung 

Selatan”. Membahas tentang bentuk mahar adat Bugis yaitu sebidang 

tanah dan tidak bisa digantikan dengan benda lain ataupun uang, hal ini 

melambangkan status sosial  bagi kedudukan seorang wanita Bugis dan 

keluargaya. Semakin luas tanah maka semakin tinggi nilai dari status 

sosial wanita tersebut.
22

 

9. Penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Uang Panaik 

(Uang Belanja) dalam Perkawinan Adat Bugis Makassar Kelurahan Untia 

Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Menjelaskan bahwa uang 

panaik adalah uang yang wajib diberikan oleh calon suami kepada pihak 

keluarga calon istri sebagai biaya dalam resepsi perkawinan. Tujuan dari 

pemberian uang panaik yaitu untuk menghargai atau menghormati wanita 

yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk 

perkawinannya melalui uang panaik tersebut. Nilai uang panaik  sangat 

ditentukan oleh kedudukan atas status sosial dalam masyarakat seperti 

jenjang pendidikan, ekonomi keluarga, kesempurnaan fisik, gadis atau 

janda, jabatan, pekerjaan dan keturunan. Apabila wanita yang akan 

                                                           
21

 Gatot Susanto, “Konsep Pemberian Palaku (Mahar) dalam Adat Perkawinan di Desa 

Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah (Perspektif Hukum Islam)”, 

artikel pada Skripsi Fakultas Syari‟ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010,hlm, 85. 
22

Imam Ashari, “Makna Mahar Adat dan Status Sosial Perempuan dalam Perkawinan 

Adat Bugis di Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan”, artikel pada Skripsi Fakultas Ilmu 

Sosial dan Politik Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016, hlm. 78.  
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dinikahi kaya maka akan banyak pula jumlah uang panaik yang akan 

diberikan calon mempelai laki-laki kepada perempuan tersebut. Namun, 

penentuan jumlah uang panaik  tersebut dilakukan dengan musyawarah 

yang pada akhirnya akan mendapatkan kesepakatan antara kedua belah. 

Karena adanya unsur kesepakatan di dalamnya sehingga menurut Hukum 

Islam  dan adat tentang uang panaik hukumnya mubah atau boleh.
23

 

10. Penelitian dengan judul “Pemberian Peminangan yang Dijadikan Mahar 

(Studi Kasus di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten 

Kendal)”. Menjelaskan bahwa pada acara peminangan dari pihak laki-laki 

memberikan hadiah-hadiah peminangan sebagai tanda keseriusan dalam 

melamar. Sebelum akad nikah, barang-barang tersebut diminta oleh pihak 

laki-laki untuk dijadikan mahar dalam prosesi akad nikah. Menurut 

Hukum Islam barang yang sudah diberikan tidak dapat diminta kembal 

dan dalam hal tersebut memang tidak mengurangi sahnya sebuah 

perkawinan karena pihak wanita sudah menerima.
24

 

11. Penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap „Doi Menre‟ 

dalam Pernikahan Adat Bugis di Sarawak, Malaysia (Studi Kasus di Desa 

Sadong Jaya, Asajaya, Sarawak)”. Menjelaskan bahwa Desa Sandong 

Jaya menganggap doi menre adalah sejumlah uang yang wajib diberikan 

oleh calon suami kepada pihak calon istri. Doi menre digunakan sebagai 

                                                           
23

 Moh Ikbal, ”Tinjauan Hukum Islam Tentang Uang Panaik (Uang Belanja) dalam 

Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota 

Makassar”, artikel pada Skripsi Fakultas Syari‟ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel 

Surabaya, 2012, hlm, vii. 
24

 Fina Musfiroh, “Pemberian Peminangan yang Dijadikan Mahar (Studi Kasus di Desa 

Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal)”, artikel pada Skripsi Fakultas Syari‟ah UIN 

Walisongo Semarang, 2015,hlm. 68. 
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biaya resepsi perkawinan. Tujuan dari doi menre yaitu untuk menghargai 

atau menghormati wanita yang ingin dinikahinya dengan memberikan 

pesta yang megah untuk pernikahannya melalui doi menre tersebut. 

Kedudukan doi menre  dalam perkawinan adat tersebut adalah sebagai 

salah satu prasyarat, karena tidak ada doi menre maka tidak ada 

perkawinan. Pemberian doi menre  tidak diatur dalam Hukum Islam, yang 

di dalamnya hanya mewajibkan calon mempelai laki-laki membayar 

mahar kepada calon mempelai wanita, dan itupun diajurkan kepada pihak 

wanita agar tidak meminta mahar berlebihan. Proses penentuan jumlah doi 

menre tersebut dilakukan dengan musyawarahyang pada akhirnya 

mendapat kesepakatan atara kedua belah pihak. Karena ada unsur 

kesepakatan sehingga menurut Hukum Islam adat doi menre hukumnya 

mubah atau boleh.
25

 

Dari beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa mahar dengan 

jujuran merupakan hal yang berbeda, mahar diberikan kepada calon pengantin 

pada saat atau setelah perkawinan sedangkan jujuran diberikan sebelum 

proses perkawinan. Jumlah besarnya jujuran ditentukan dari berbagai faktor 

antara lain yaitu status sosial, kecantikan dan seberapa tinggi jenjang 

pendidikan calon pengantin.  

 

 

                                                           
25

 Ahmad Muthiee Bin Arpa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap „Doi Menre‟ dalam 

Pernikahan Adat Bugis di Sarawak, Malaysia (Studi Kasus di Desa Sadong Jaya, Asajaya, 

Sarawak”, artikel pada Skripsi Fakultas Syari‟ah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015, 

hlm. vi.  
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B. LANDASAN TEORI 

1. Pengertian Perkawinan 

Allah telah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Allah 

juga menciptakan manusia lengkap dengan pasangan hidupnya yang dapat 

saling memberikan kebahagiaan. Hubungan saling berpasangan ini 

merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah yang 

berlandaskan pada kasih sayang dan didasari sikap saling membutuhkan, 

yakni merasa sedih apabila berpisah dan merasa senang ketika saling 

berdekatan. 

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam 

kehidupan masyarakat. Perkawinan tidak hanya menyangkut dengan 

wanita dan pria atau calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua 

belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. 

Dalam hukum adat perkawinan bukan hanya merupakan peristiwa mereka 

yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang 

sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh 

arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Perkawinan menurut hukum 

adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan 

perempuan yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok 

kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu 

dengan masyarakat yang lain.
26

 

                                                           
26

 Laksanto Utomo., Hukum Adat, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 89 
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Perkawinan merupakan unsur tali temali yang meneruskan kehidupan 

manusia dan masyarakat yang baik secara sah.
27

 Menurut  Barend Ter 

Haar: Perkawinan adalah suatu usaha atau peristiwa hukum yang 

menyebabkan terus berlangsungnya golongan dengan tertibnya dan 

merupakan suatu syarat yang menyebabkan terlahirnya angkatan baru 

yang meneruskan golongan itu tersebut. 

Menurut Djaren Saragih: Hukum perkawinan adat adalah keseluruhan 

kaidah hukum yang menentukan prosedur yang harus ditempuh oleh dua 

orang yang bertalian kelamin dalam menciptakan kehidupan bersama 

dalam suatu rumah tangga dengan tujuan untuk meneruskan keturunan.
28

 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
29

 

Perkawinan adalah lepas dari pengertian hidup bersama dipandang dari 

sudut ilmu hayat (biologi), pengertian perkawinan ditentukan oleh hukum 

yang di tiap-tiap negara berlaku mengenai suatu hidup bersama tertentu 

antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki.
30

 

Perkawinan merupakan hubungan laki-laki dengan perempuan dengan 

perempuan yang didasarkan dengan pada perikatan yang suci atas dasar 

hukum agamanya. Bahwa pasangan yang berlainan jenis ini bukan sekedar 

                                                           
27

 Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia (dalam Kajian Kepustakaan),Alfabeta, 

Bandung, 2009, hlm. 221.  
28

 Ibid.hlm. 225. 
29

 Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
30

 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 

1984, hlm. 8. 
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untuk hidup bersama tetapi lebih dari itu mendirikan keluarga yang 

hidupnya bahagia.
31

 

Perkawinan adalah akad yang kuat antara laki-laki dan perempuan 

demi mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan hidup keluarga dengan 

diliputi penuh rasa kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah.
32

 

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa 

perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan sebagai suatu akad 

yang sangat kuat dan mitsaqan ghalidzhan untuk mentaati perintah Allah 

dan melaksanakannya merupakan ibadah.
33

 Perkawinan adalah suatu 

perikatan atau perjanjian yang terdapat sangat banyak di dalam Hukum 

Perdata pada umumnya.
34

 Perkawinan mempunyai tujuan yaitu:
35

 

a. Untuk membentuk keluarga sakinah, keturunan dan rasa kasih sayang. 

Melanjutkan keturunan merupakan tujuan umat manusia untuk 

dapat menjaga generasi umat Islam. Dengan adanya regenerasi dari 

umat Islam dengan menambah keturunan maka dapat juga terjaga 

perjuangan agama di dunia ini. Kitab suci al-Quran menyebutkan 

bahwa konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah, Allah Berfirman:
36

 

                                                           
31

 Gatot Supromo, Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah, Djambatan, Jakarta, 1998, 

hlm. 5. 
32

 Umar Haris Sanjaya dan AunurRahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam,Gama Media, 

Yogyakarta, 2017, hlm. 10. 
33

 Abdul Ghafur Anshori, Hukum Perkawinan Islam, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 

14. 
34

 Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga Persfektif Hukum Perdata Barat/BW, 

Hukum Islam, dan Hukum Adat, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.  4. 
35

 Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam, Gama Media, 

Yogyakarta, 2017, hlm. 17. 
36

 Q.S. ar-Rum (30): 21.  



20 

 

َها َوَجَعَل  َوِمْن آََيتِِو َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم أَْزَواًجا لَِتْسُكُنوا إِلَي ْ

َنُكْم َمَودًَّة َوَرْْحًَة  ِلكَ  ِف  ِإنَّ قليبَ ي ْ  يَ تَ َفكَُّرونَ  لَِقْومٍ  ََلََيتٍ  ذََٰ

Artinya: “dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu 

cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di 

antaramu rasa dan kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian 

itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. 

 

Dengan memiliki anak, maka akan menimbulkan suatu 

kebahagiaan bagi pasangan tersebut hingga berakhir dengan kematian. 

Kebahagiaan yang dimungkinkan adalah kebahagiaan didirikan 

dengan damai dan teratur, serta memperoleh keturunan yang baik di 

masyarakat. 

b. Untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat. 

Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh 

Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibnu Mas‟ud R.A memerintahkan 

“wahai pemuda semuanya, barangsiapa diantara kamu telah mampu 

memikul biaya perkawinan, hendaklah kawin sebab perkawiann itu 

lebih mampu menundukkan mata (pandangan) dan lebih mampu 

menjaga kehormatan (farji/kemaluan). Barangsiapa belum 

berkemampuan hendaklah berpuasa (shaum) sebab puasa itu baginya 

merupakan perisai (membentengi) yang mampu menahannya dari 

perbuatan zina”  

dari hadis tersebut dapat dimaknai bahwa dengan perkawinan maka 

seseorang dapat terhindar dari zina, atau minimal dapat menahan 

untuk melakukannya. 
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c. Untuk melaksakan ibadah 

Perkawinan adalah ibadah, yaitu dimana perkawinan 

merupakan sarana sebagai upaya untuk mengingat Allah. Firman 

Allah:
37

 

ِإن َيُكونُوا  قليَوأَنِكُحوا اْْلَََيَمى ِمنُكْم َوالصَّاِِلِنَي ِمْن ِعَبادُِكْم َوِإَماِئُكمْ 

ُ ِمن َفْضِلوِ  ُ َواِسٌع َعِليمٌ  قليفُ َقَرآَء يُ ْغِنِهُم اَّللَّ  َواَّللَّ

Artinya: “dan nikahlah orang-orang yang masih membujang diantara 

kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-

hamba sahayamu dan laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, 

Allah akan memberi kemampuan kepadanya mereka dengan karunia 

Nya. Dan Allah Maha Luas, lagi Maha Penyayang”. 

 

d. Untuk pemenuhan kebutuhan seksual 

Tujuan perkawinan dalam Islam yang selanjutnya adalah untuk 

memenuhi tuntutan hajat kemanusiaan atau lebih dikenal dengan 

pemenuhan kebutuhan seks. Hubungan seksual atau hubungan badan 

antara laki-laki dan perempuan adalah fitrah yang setiap manusia pasti 

memilikinya. Dalam memenuhi kebutuhan itu harus melalui 

ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syariat. Allah telah 

menyampaikan dalam firman-Nya bahwa nafsu syahwat yang dimiliki 

manusia itu banyak sekali salah satunya adalah nafsu seksual untuk 

berkembang biak. Dari nafsu-nafsu ini sesungguhnya syahwat 

merupakan hal yang sangat diperhatikan Allah, Firman Allah: 
38
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ِمَن النَِّساِء َواْلَبِننَي َواْلَقَناِطرِي اْلُمَقْنطََرِة ِمَن  زُيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواتِ 
ِلكَ قلىالذََّىِب َواْلِفضَِّة َواْْلَْيِل اْلُمَسوََّمِة َواْْلَنْ َعاِم َواِْلَْرِث   ِْلََياةِ  َمَتاُعا ذََٰ

نْ َيا ُ ِعْنَدُه ُحْسُن اْلَمأبِ قلىالدُّ  َواَّللَّ
Artinya:“dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta 

terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-

anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, 

kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan 

hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik”.. 

 

Jangan sampai kita menjadikan alasan kebutuhan seksual sebagai 

alasan utama untuk melakukan perkawinan, karena pemenuhan kebutuhan 

seksual tidak pernah tercukupi apabila selalu dikejar. Tetapi jadikanlah 

alasan kita melakukan perkawinan itu sebagai sarana untuk kita beribadah 

kepada Allah SWT dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW.  

Hukum perkawinan menurut pandangan islam pada asalnya adalah 

mubah, mubah artinya sesuatu yang diperbolehkan yaitu sepanjang syar‟I 

tidak melarang maka diperbolehkan ataupun sebaliknya. Tetapi sifat 

hukum mubah ini dapat berubahkembali kepada pelakunya sendiri dapat 

menjadi sunnah, wajib, makruh bahkan haram. Penjelasan hukum nikah 

antara lain:
39
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a. Mubah 

Mubah merupakan asal dari hukum sebuah perkawinan, yaitu hukum 

terhadap suatu perbuatan yang diperbolehkan untuk mengerjakannya. 

Perbuatan mubah iini tidak diwajibkan dan tidak pula diharamkan. 

Bagi seorang calon mempelai yang kondisinya tidak terdesak untuk 

melakukan perkawinan disertai alasan-alasan yang mewajibkan untuk 

segera menikah, maka ia boleh untuk tidak menikah terlebih dahulu. 

b. Sunnah 

Sunnah itu berarti jika melakukan perkawinan maka itu lebih baik 

karena ia memang telah pantas dan memasuki masa kawin. Maksudnya 

adalah jika seseorang telah memiliki kemauan untuk menikah 

ditunjang ia sudah memiliki kemampuan baik lahir maupun batin dan 

jika ia tidak menikah ia tidak khawatir terjerumus untuk melakukan 

perzinaan. Mazhab syafi‟I menganggap perkawinan itu hukumnya 

sunnah bagi orang yang melakukannyadengan niat ingin mendapatkan 

ketenangan jiwa dan sudah ingin mempunyai keturunan. 

c. Wajib 

Perkawinan menjadi wajib hukumnya bagi mereka yang sudah mampu 

secara lahir dan batin. Ditambah dengan ia sudah memiliki hawa nafsu 

yang sangat mendesak untuk segera melakukan perkawinan 

dikhawatirkan ia akan melakukan zina. Terhadap kondisi yang seperti 

ini pada seorang laki-laki maka ini hukumnya menjadi wajib. 
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d. Makruh 

Perkawinan menjadi makruh hukumnya apabila seorang yang menikah 

tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya meskipun pada faktanya 

si wanita lebih kaya dari pada si pria. Ada pula yang mengatakan 

apabila si pria ternyata orang yang lemah syahwat, dan ada pula yang 

mengatakan ia mampu untuk menikah, tetapi tidak punya keinginan 

untuk dapat memenuhi kewajiban rumah tangga dengan baik. 

e. Haram 

Perkawinan menjadi haram hukumnya apabila seseorang yang 

melakukan perkawinan tersebut  tidak mempunyai kemauan (niat) dan 

kemampuan lahir batin dalam perkawinan. Artinya orang tersebut 

tidak akan mempunyai rasa tanggung jawab didalam kehidupan rumah 

tangganya. Ada juga perkawinan yang dilarang hukumnya bila ia 

menikahi seseorang dengan maksud jahat seperti untuk menyakiti, 

menelantarkan, atau lebih jahat lagi dari hal tersebut. 

Al-Qurtuby menyatakan bahwa jika seorang pria tidak mampu 

menafkahi istrinya dan membayar maharnya, memenuhi haknya, tidak 

mempunyai kemampuan syahwat untuk menggauli istri, maka ia wajib 

menerangkan dengan terus terang agar calon istrinya tidak tertipu oleh pria 

tersebut. 
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Para ahli hukum Islam di Indonesia sepakat bahwa akad nikah itu 

terjadi setelah terpenuhinya rukun dan syarat-syarat. Syarat-syarat 

perkawinan :
40

 

a. Ada persetujuan dari kedua calon mempelai 

Kedua calon yang akan melangsungkan perkawinan haruslah 

setuju terlebih dahulu untuk mengikat tali perkawinan dengannya, 

yang dituangkan dalam bentuk tulisan, adanya persetujuan 

dimaksudkan agar supaya setiap orang dengan bebas memilih 

pasangannya untuk hidup berumah tangga dalam perkawinan. Dapat 

dihubungkan pula dengan zaman dahulu yang bayak terjadi kawin 

paksa,seorang anak harus patuh pada orang tuanya untuk bersedia 

dijodohkan dengan orang yang dianggap tepat oleh orangtuanya. 

Sebagai anak harus mau dan tidak dapat menolak kehendak orang 

tuanya, walaupun kehendak anak tidak demikian. Untuk menggulangi 

kawin paksa, Undang-Undang Perkawinan telah memberikan jalan 

keluarnya, yaitu suami atau isteri dapat mengajukanpembatalan 

perkawinan dengan menunjuk Pasal 27 ayat (1) apabila paksaan untuk 

kawin itu dilakukan dibawah ancaman yang melanggar hukum. 

b. Umur calon mempelai 

Merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa 

untuk melangsungkan perkawinan maka syaratnya bagi laki-laki 

umurnya minimal 19 tahun dan untuk perempuan minimal 16 tahun. 
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Disyaratkan seperti itu karena dengan umur tersebut, calon suami istri 

itu dianggap telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan 

perkawinan, dan dianggap telah mampu mewujudkan tujuan 

perkawinan secara baik serta mendaat keturunan yang baik dan sehat. 

Tetapi ketentuan umur tersebut bukan menjadi ketentuan mutlak, 

karena menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, bagi 

orang yang akan melakukan perkawinan dapat meminta dispensasi 

kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang 

tuanya. 

c. Ada izin dari kedua orang tua atau walinya
41

 

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa 

untuk melangsungkan perkawinan, seorang yangb elum mencapai 

umur dua puluh satu tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. 

Dalam hal salah seorang dari kedua orang itu meninggal dunia, izin itu 

cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua 

yang mampu menyatakan kehendaknya. Dalam hal kedua orang tua itu 

telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan 

kehendaknya, izin dapat diperoleh dari wali, orang yang memelihara, 

atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan 

yang lurus di atas (kakek-nenek) selama mereka masih hidup dan 

dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. 
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d. Tidak terdapat larangan kawin 

Larangan yang timbul di dalam perkawinan adalah tidak semua 

pria dapat mengawini seluruh wanita yang disukainya, ada sebab 

tertentu dimana perkawinan itu dilarang. Ada perempuan yang untuk 

selama-lamanya tidak boleh dikawini, seperti: ibu, saudarakandung, 

dan mertua. Ada yang dilarang untuk sementara, seperti: saudara ipar, 

perempuan yang sedang dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki 

lain, dan wanita yang sedang menjalankan iddah. Terhadap larangan 

untuk mengawini seorang wanita karena ia memang dalam ikatan 

perkawinan dengan laki-laki lain dan masih dalam masa iddah ini 

hukumnya haram. Pada konteks meminang saja sudah dilarang, apalagi 

hendak ingin dikawini tentu ini merupakan perbuatanyang melawan 

syar‟i.
42

  

Dalam Pasal 8 huruf a hingga f Undang-Undang Perkawinan 

disebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang: 

1) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun 

ke atas; 

2) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu 

antara saudara, antara seorang dengan saudara tua, dan antara 

seorang dengan saudara neneknya; 

3) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu-

bapak tiri; 
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4) berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan , anak susuan, saudara 

susuan, dan bibi-paman susuan; 

5) berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau 

kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari 

seorang; 

6) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain 

berlaku dilarang kawin. 

Selain itu juga, Kompilasi Hukum Islam telah mengatur mengenai 

larangan dalam perkawinan pada bab larang kawin dari Pasal 39 

hingga Pasal 44. Pasal 39 Kompilasi Hukum Indonesia menyatakan 

ahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan 

seorang wanita disebabkan : 

1) Karena pertalian nasab yang terdiri dari : 

a) dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang 

menurunkannya atau keturunannya; 

b) dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu; 

c) dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya. 

2) Karena pertalian kerabat semenda: 

a) dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas 

istrinya; 

b) dengan seorang wanita bekas istri yang menurunkannya; 
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c) dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istri, kecuali 

putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla 

al dukhul; 

d) dengan seorang wanita bekas istri keturunannya; 

e) mertua dan menantu; 

f) anak tiri, ibu atau ayah tiri 

3) Karena pertalian sesusuan: 

a) dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis 

lurus ke atas; 

b) dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis 

lurus ke bawah; 

c) dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan 

sesusuan ke bawah; 

d) dengan seorang wanita bibi sesusuan dan neneh bibi sesusuan 

ke atas; 

e) dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya. 

Dalam ayat suci Al-Qur‟an, pelarangan yang ada pada Pasal 39 

Kompilasi Hukum Islam tersebut ada pada Q.S An-Nisa ayat 22 dan 

23 yang artinya: 

(22)“dan janganlah kamu kawini wanita yang telah dikawini oleh 

ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau, sesungguhnya 

perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jayang 

(yang ditempuh)” dan (23) “diharamkan atas kalian (menikahi) ibu-

ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang 

perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 
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perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kami, saudara-saudaramu 

sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu 

(anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu 

campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan 

sudah kamu cerai) maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan 

diharamkan bagi kami) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan 

(diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan 

yang bersaudara, kecuali yang sudah terjadi pada masa lampau. 

Sungguh Allah maha pengampun, maha penyayang”. 

 

Larangan mengawini wanita itu tidak berlaku untuk selamanya 

atau abadi, tidak semua larangan dalam mengawini wanita itu dilarang 

seterusnya, ada beberapa kategori wanita yang di larang tetapi itu 

hanya berlaku sementara, hal ini disebabkan oleh suatu sebab tertentu. 

Ketika sebab tersebut telah berubah, maka yang dulu diharamkan 

menjadi halal. Larangan semacam ini berlaku bagi wanita seperti:
43

 

1) Menikahi dua orang saudara sekaligus dalam satu waktu, 

hal ini dalam istilah fiqh disebut dengan halangan mengumpulkan. 

Yaitu dua orang bersaudara haram dikawini oleh pria dalam waktu 

yang bersamaan. Tetapi bila mengawininya itu berganti-ganti 

diperbolehkan. 

2) Poligami diluar jumlah batas yang diatur hukum atau syar‟i, 

Ini dikatakan dengan halangan jumlah bilangan. Sebagaimana 

dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 
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tentang diperbolehkannya kawin lebih dari satu, dan diatur pula di 

dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 ayat (1) beristri lebih dari 

satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai 

pada empat istri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini 

menganut asas monogami, artinya hanya apabila dikehendaki oleh 

yang bersangkutan poligami dapat dilakukan. Itu semua juga harus 

didasari karena hukum dan agama dari yang bersangkutan. Seorang 

suami dapat beristri lebih dari seorang hal itu dikehendaki oleh 

pihak-pihak yang bersangkutan seperti istri pertama dan alasan-

alasan tertentu. Apabila semua alasan-alasan itu dipenuhibaik 

persyaratan agama dan undang-undang serta telah mendapat 

penetapan dari pengadilan, maka ia dapat poligami. 

3) Dilarang karena masih terikat perkawinan, 

Mengawini seorang wanita yang masih terikat perkawinan dengan 

laki-laki lain adalah jelas haram hukumnya. Larangan ini dikatakan 

pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf (a) dilarang 

melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang 

wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu 

perkawinan dengan pria lain. Sejalan dengan itu, Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 juga mengatur larangan tersebut pada Pasal 9 

yang berbunyi “seorang yang masih terikat tali perkawinan dengna 

orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dibolehkan karena alasan 

tertentu menurut hukum untuk poligami, bukan poliandri. Tetapi 
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setelah wanita tersebut telah tidak terikat perkawinan lagi baik 

sebab karena perceraian maupun kematian, maka wanita tersebut 

boleh melakukan perkawinan kembali. 

4) Dilarang karena sudah ditalak tiga, 

Seorang wanita ditalak tiga oleh suaminya haram untuk 

dikawininya kembali. Kecuali wanita tersebut harus melakukan 

perkawinan terhadap ria lain kemudian cerai ba‟da dukhul dan si 

wanita tersebut telah ahbis masa iddahnya. Berdasarkan pada 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 43 larangan ini menjadi gugur bila 

bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan 

tersebut putus ba‟da dukhul dan telah habis masa iddahnya. 

5) Larangan karena sedang dalam waktu ihram, 

larangan ini untuk menikahi wanita dengan melihat keadaan tempat 

dan waktu yang berlokasi di Makkah dan Arafah. Maksudnya 

larangan ini hanya terkhusus pada saat kegiatan ihram ketika 

umroh atau ibadah haji. Kompilasi Hukum Islam Pasal 54 

menyatakan tentang larangan ini yang bunyinya selama seseorang 

masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan 

perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah. 

Apabila itu semua terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, maka 

perkawinannya tidak sah. 
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6) Dilarang karena pezina, 

Q.S An-Nur ayat 3 mengatakan yang artinya: 

“pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina 

perempuan, atau dengan perempuan musyrik, dan pezina 

perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki 

atau dengan laki-laki musyrik, dan demikian itu diharamkan bagi 

orang-orang yang mukmin”. 

Tentu larangan itu semua dapat berubah apabila pelaku zina itu 

bertobat, dan Allah SWT maha membuka tobat. 

e. Berlaku asas monogami 

Seorang suami hanya dapat mempunyai satu orang istri, calon 

mempelai laki-laki tidak dapat melangsungkan perkawinan lebih dari 

satu orang sekaligus, kalaupun nanti si suami hendak beristri lebih dari 

seorang harus ada alasan sah untuk itu. 

f. Waktu tunggu bagi janda yang hendak menikah lagi 

Peraturan tentang waktu tunggu ini diatur dalam Pasal 11 Undang-

Undang Perkawinan, khusus bagi seorang perempuan yang putus 

perkawinannya, baik karena kematian suaminya maupun perceraian. 

Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 waktu tunggu diatur 

dalam Pasal 39 yang berbunyi: 

1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut: 

a) apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu 

ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari; 
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b) apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi 

yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci 

dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi 

yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) 

hari; 

c) Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam 

keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. 

2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena 

perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya 

belum pernah terjadi hubungan kelamin. 

3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu 

dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang 

putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak 

kematian suami. 

Tujuan dari adanya tenggang waktu tersebut adalah untuk mengetahui 

apakah si janda dalam tenggang waktu itu hamil atau tidak setelah 

putusnya perkawinan. 
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Adapun rukun-rukun perkawinan menurut para ahli hukum Islam di 

Indonesia antara lain:
44

 

a. Calon Mempelai Laki-Laki 

Dalam melakukan perkawinan, calon mempelai laki-laki haruslah 

dalam kondisi kerelaan dan persetujuannya sendiri. Hal ini terkait 

dengan asas kebebasan memilih pasangan hidup dalam 

perkawinannya. Menurut hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh 

Jamaah kecuali Bukhari, dari Ibnu Abbas ra. Bahwa Rasulullah saw 

bersabda: “Perempuan janda itu lebih berhak atas dirinya daripada 

walinya, sedang gadis diminta izinnya dan izinnya adalah diamnya.” 

Meskipun asas kerelaan dan asas persetujuan dalam hadis itu mengenai 

perempuan yaitu janda dan gadis, tetapi asas yang terkandung dalam 

hadis tersebut juga berlaku untuk calon mempelai laki-laki. 

Dalam budaya Islam, biasanya yang melakukan pelamaran atau 

peminangan adalah pihak lelaki kepada pihak perempuan, 

sebagaimana hadis yang diriwayatkan Bukhari dari „Arak dari „Urwah, 

bahwa sesungguhnya nabi Muhammad saw meminang Aisyah melalui 

Abu Bakar, lalu Abu Bakar berkata kepadanya: “sesungguhnya aku 

adalah saudaramu”. Lalu Nabi Muhammad saw bersabda: “Engkau 

saudaraku dalam agama Allah dan kitab_Nya, sedang ia (Aisyah) halal 

bagiku.” 
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b. Calon mempelai perempuan 

Hukum Perkawinan Islam telah menentukan dalam hadis 

Rasulullah saw, bahwa calon mempelai perempuan harus dimintakan 

izinnya atau persetujuannya sebelum dilangsungkan akad nikah, 

sebagaimana dimuat dalam asas persetujuan dan asas kebebasan 

memilih pasangan, serta asas kesukarelaan. 

Dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di 

Indonesia, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki 

wajib meminta izin terlebih dahulu kepada orangtua atau walinya 

sebelum ia melakukan perkawinan. Hal itu adalah tepat, karena 

perkawinan menurut Hukum Islam tidak hanya sekedar ikatan hukum 

keperdataan antara individu (suami istri) yang bersangkutan saja, tetapi 

merupakan ikatan kekerabatan antar dua keluarga besar dari kedua 

belah pihak calon mempelai. 

Selain itu, karena tujuan perkawinan dalam Hukum Islam adalah 

untuk selama-lamanya, bukan untuk sementara (nikah mut‟ah), maka 

tentu wajib berpegang kepada ajaran Islam, bahwa ridha Allah adalah 

ridhanya orang tua. Maka layaknya jika sebelum dilakukan 

perkawinan, orangtua diminta izinnya terlebih dahulu oleh kedua calon 

mempelai. 
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c. Wali Nikah 

Ketentuan-ketentuan hadis Rasulullah saw tentang kedudukan wali 

nikah merupakan dasar hukum yang sangat penting dalam menentukan 

status hukum perkawinan. Menurut hadis Nabi Muhammad saw yang 

diriwayatkan Imam yang lima dari Abu Musa ra, dari Nabi 

Muhammad saw bahwa beliau bersabda : “Tidak nikah melainkan 

dengan (adanya) wali.” 

Hadis lainnya yang menentukan kedudukan wali sangatlah penting 

dalam perkawinan adalah hadis yang diriwayatkan Imam yang lima 

kecuali Nasai dari Sulaiman bin Musa dan Zuhri dari Urwah dari 

„Aisyahra, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad saw bersabda 

bahwa ”Siapa saja perempuan yang kawin tanpa izin walinya, maka 

perkawinannya batal. Kemudian jika (suaminya) telah 

mencampurinya, maka bagi perempuan itu berhak memperoleh mahar 

sebab apa yang telah ia anggap halal dari mencampurinya. Kemudian 

jika mereka (wali-walinya) berselisih, maka penguasa (hakimlah) yang 

menjadi walinya”. 

d. Saksi nikah 

Dasar hukum saksi nikah ditentukan dalam hadis-hadis Rasulullah 

saw yang menentukan bahwa saksi merupakan rukun nikah yang wajib 

dipenuhi pada setiap pelaksanaan akad perkawinan berlangsung. Hadis 

Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal dari Imran 

bin Hushain dari Nabi Muhammad saw, bahwa “Tidak ada nikah 
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kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil”. Dalam hadis tersebut 

ditentukan bahwa setiap perkawinan wajib disaksikan dua orang saksi 

yang adil. 

Hadis berikutnya yang menentukan saksi sebagai rukun yang wajib 

dipenuhi adalah hadis yang diriwayatkan Daquthni dari „Aisyah 

radiallahu „anha, bahwa “Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan 

dua orang saksi yang adil. Kemudian jika mereka berselisih, maka 

penguasalah yang menjadi wali bagi mereka yang tidak ada walinya”. 

Imam Syafi‟i, Imam Hanafi, dan Imam Hanbali, berpendapat 

bahwa perkawinan itu tidak sah jika tanpa saksi. Imam Hanafi 

berpendapat bahwa saksi nikah adalah dua orang saksi laki-laki tanpa 

diisyaratkan harus adil, atau seorang saksi laki-laki dan dua orang 

saksi perempuan, sedangkan saksi nikah yang hanya terdiri atas 

perempuan saja adalah tidak sah. Sedangkan Imam Syafi‟i dan Imam 

Hanbali berpendapat bahwa perkawinan itu harus dilakukan dengan 

dua orang saksi laki-laki muslim dan adil. 

Imam Malik berpendapat bahwa kedudukan saksi dalam akad 

perkawinan adalah tidak wajib, tetapi “kehadiran dua orang saksi itu 

wajib dikala suami bermaksud mencampuri istrinya”. Jika suami 

melakukan hubungan seksual dengan istrinya sebelum ia 

menghadirkan dua orang saksi, maka akad perkawinannya harus 

dibatalkan secara paksa, dan pembatalan perkawinan itu sama dengan 

talak ba‟in. 
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e. Ijab dan Kabul 

Pada prinsipnya akad nikah dapat dilakukan dalam bahasa apapun 

asalkan dapat menunjukkan kehendak pernikahan yang bersangkutan 

dan dapat dipahami oleh para pihak dan para saksi. Ulama mazhab 

sepakat bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan dengan akad 

yang mencakup ijab dan qabul antara calon mempelai perempuan 

(yang dilaksanakan oleh walinya) dengan calon mempelai lelaki (atau 

wakilnya). Menurut ulama mazhab, perkawinan adalah sah jika 

dilakukan dengan mengucapkan kata-kata zawwaitu atau anakahtu 

(aku nikahkan) dari pihak perempuan yang dilakukan oleh wali 

nikahnya, dan kata-kata qabiltu (aku menerima) atau kata-kata raditu 

(aku setuju) dari pihak calon mempelai laki-laki atau orang yang 

mewakilinya. 

Dasar hukum ijab kabul terdapat dalam hadis Rasulullah saw yang 

diriwayatkan Muslim, bahwa baginda Rasulullah saw bersabda : 

“Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dalam menggauli wanita 

(istri) sesungguhnya kamu (mengawini)-nya dengna amanat Allah dan 

kamu menghalalkan kehormatannya dengan kalimat Allah (ijab 

kabul)”. 

Jika ijab nikah yang seharusnya dilaksanakan oleh wali nikah itu 

kemudian diwakilkan kepada orang lain, menurut K.H. Ma‟aruf Amin, 

maka pada saat akad nikah berlangsung, wakil dari wali nikah itu harus 

mengucapkan secara tegas bahwa dirinya adalah wakil dari wali nikah 
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untuk menikahkan calon mempelai perempuan bersangkutan. Selain 

itu, sebelum akad nikah berlangsung, dalam majelis akad nikah 

tersebut, wali nikah harus ikrar secara terbuka bahwa kewajibannya 

sebagai “wali nikah” calon mempelai perempuan dalam mengucapkan 

ijab nikah yang diwakilkan kepada ”wakil wali nikah”, atau dibuat 

surat kuasa yang tegas dan tertulis bahwa ucapan ijab yang diucapkan 

pada akad nikah itu dilakukan atas nama “wali nikah” untuk 

menikahkan calon mempelai perempuan bersangkutan. 

Kabul diucapkan oleh calon mempelai lelaki secara pribadi. Akan 

tetapi, dalam kondisi tertentu, ucapan kabul nikah dapat diwakilkan 

kepada lelaki lain, dengan ketentuan bahwa calon mempelai lelaki 

bersangkutan memberi kuasa yang tegas secara tertulis, bahwa 

penerimaan wakil atas akad nikah(kabul) itu adalah untuk mempelai 

lelaki. Hal ini ditentukan dalam Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam. 

Yang selalu diperhatikan sejak Islam memberikan perhatian secara 

sungguh-sungguh terhadap pernikahan yaitu jaminan bahwa ikatan itu 

dikokohkan. 

Untuk sumber hukum Perkawinan Islam sendiri yang paling utama 

adalah Al-Qur‟an. Hal ini merujuk dari berbagai ayat yang ada di dalam 

Al_Qur‟an menyerukan tentang perkawinan, pengertian, tujuan, alasan, 

manfaat, dan sebagainya. Selain itu juga ada sumber lain yang bisa 
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dijadikan sumber hukum perkawinan Islam. Hukum perkawinan Islam 

bersumber dari:
45

 

a. Al-Qur‟an 

Secara keseluruhan sumber hukum perkawinan Islam berasal dari Al-

Qur‟an, dari persoalan perkawinan, latar belakang perkawinan, maksud 

dan tujuan perkawinan serta menjelaskan bahwa perkawinan adalah 

fitrah bagi manusia. Hal ini didasari atas Allah SWT yang telah 

menciptakan mahluk hidup berpasang-pasangan, baik dalam dunia 

manusia, dunia hewan maupun dunia tumbuh-tumbuhan. Perkawinan 

adalah kodrat hidup yang tujuannya antara lain adalah untuk 

memperoleh keturunan, guna melangsungkan kehidupan. 

 Mengutip dari Ahmad Adzhar Basyir bahwa sumber hukum 

perkawian Islam yang berasal dari ayat suci Al-Qur‟an itu ada 43 ayat 

yang terbagi dalam 13 surat yang menjelaskan hal ini. Ayat tersebut 

antara lain: 

1) Surat Al-Baqarah pada ayat 187, 221, 222, 223, 234, 228, 229,230, 

231, 232, 233, 235, 236, 237. 

2) Surat An-Nisa pada ayat 1, 3, 4, 19, 22, 20, 23, 34, 35, 128. 

3) Surat An-Nur pada ayat 3, 6, 7, 8, 9, 32, 33 (memilih jodoh, kawin 

dengan pezina, dan tuduhan zina) 

4) Surat At-Thalaq pada ayat 1, 2, 4, 6, 7 (percearian) 
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5) Surat At-Mujadilah pada ayat 2, 3, 4 (zihar, menyamakan istri 

dengan ibu kandung) 

6) Surat Al-Maidah pada ayat 5 (perkawinan pria muslim dengan 

wanita ahli kitab) 

7) Surat Az-Zariyat pada ayat 49 (berpasangan) 

8) Surat Al-Hujurat pada ayat 13 (melanjutkan keturunan, suku, dan 

bangsa) 

9) Surat An-Nahl pada ayat 72 (berkembang biak oleh manusia) 

10) Surat Yasin pada ayat 36 (mahluk Allah diciptakan berpasang-

pasangan) 

11) Surat Ar-Rum pada ayat 21 (rasa sayang dalam perkawinan) 

12) Surat Al-Azhab pada ayat 49 (wanita yang dicerai dan belum 

dicampuri) 

13) Surat Al-Mumtahanah pada ayat 10, 11, 12 (larangna wanita 

menikahi pria non muslim) 

Masing-masing ayat di dalam surat tersebut menjelaskan secara rinci 

tentang perintah dan larangan yang ada pada perkawinan. 

b. Sunnah Rasul 

Sunnah rasul adalah penjelasan, perbuatan, dan diamnya nabi 

Muhammad SAW baik ketika melihat suatu perbuatan dan beliau tidak 

memberikan sikap. Pada prinsipnya sunnah rasul merupakan 

penjelasan-penjelasan terhadap persoalan yang ada pada Al-Qur‟an 

ataupun persoalan yang tidak disinggung di dalam Al-Qur‟an. Ahmad 
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Azhar Basyir memberikan contoh-contoh perbuatan sunnah rasul yang 

disinggung di dalam Al-Qur‟an seperti: 

1) Pengertian quru‟ yang disebutkan di dalam Al-Qur‟an mengenai 

masa iddah perempuan yang ditalak suaminya. 

2) Bilangan susu yang mengakibatkan hubungan mahram. 

3) Besar kecilnya mahar. 

4) Izin keluar rumah bagi perempuan yang mengalami talak raj‟i. 

5) Perceraian yang diakibatkan dari “li‟an” tidak memungkinkan lagi 

bekas suami istri untuk nikah lagi. 

Beberapa contoh sunnah yang tidak dijelaskan di dalam Al-Qur‟an 

diantaranya sebagai berikut: 

1) Hal-hal yang berhubungan dengan walimah. 

2) Tata cara peminangan. 

3) Saksi dan wali dalam akad nikah. 

4) Hak mengasuh anak apabila terjadi cerai. 

5) Syarat yang disertakan dalam akad nikah. 

c. Metode ijtihad, ijma, dan qiyas oleh mujtahid 

Metode ini adalah dengan menggunakan pemahaman para ahli ilmu 

fiqih perkawinan dalam menjelaskan beberapa persoalan perkawinan. 

Metode pemahaman ini digunakan dalam memahami sumber pokok 

sebagai acuan perumusan fiqih munakahat. Metode yang digunakan 

antara lain ijtihad, ijma, dan qiyas yang dilakukan oleh mujtahid. 

Tentunya ini harus berdasarkan kesepakatan oleh para ulama. Ada 
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beberapa metode yang digunakan oleh sebagian mujtahid dalam 

menentukan hukum perkawinan yakni: 

1) Istihsan 

Metode ihtishan adalah cara menentukan hukum dengan jalan 

menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan 

kepentingan sosial. 

2) Mashlahat Mursalah 

Metode Mashlahat Mursalah adalah cara menentukan hukum 

sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam Al-

Qur‟an  maupun dalam kitab-kitab Hadis, berdasarkan 

pertimbangan kemaslahatan masyarakat dan kepentingan umum. 

3) Istishab 

Metode istishab adalah cara menentukan hukum sesuatu hal 

menurut keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai ada dalil yang 

mengubahnya. 

4) Urf atau adat 

Adalah adat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat 

dikukuhkan tetap berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. 

Untuk mendasarkan ini maka memerlukan syarat-syarat tertentu, 

karena tidak semua ketentuan adat dapat menjadi hukum menurut 

Islam. Ada beberapa syarat yang diharuskan seperti: 
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a) Adat kebiasaan ini dapat diterima oleh akal sehat dan diakui 

oleh pendapat umum 

b) Sesuatu yang berkaitan dengan adat itu sudah berulang kali 

terjadi dan sudah umum dipraktekkan orang. 

c) Kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjalan dan tidak 

boleh ada adat yang berlaku. 

d) Tidak ada persetujuan antara dua belah pihak yang berlainan 

dengan kebiasaan itu. 

e) Tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur‟an dan nash, kerena 

lebih kuat dibanding dengan adat kebiasaan. 

5) Perkataan sahabat Rasul 

Merupakan pendapat dari para sahabat Nabi Muhammad SAW 

tentang suatu persoalan hukum, yang mana hal tersebut secara 

eksplisit dijumpai dalam teks Al-Qur‟an, maupun hadis nabi, 

bahkan kadang sepintas lalu tampak bertentangan dengan kedua 

sumber hukum tersebut. 

6) Syar „man qablana 

Syar „man qablana merupakan syariat dari nabi/rasul sebelum Nabi 

Muhammad SAW yang masih dijadikan sebagai ketentuan hukum. 
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2. Mahar dalam Perkawinan 

Kata “mahar” berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa 

Indonesia terpakai. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan mahar 

itu dengan “pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-

laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.”
46

 

Definisi ini kelihatannya sesuai dengan tradisi yang berlaku di Indonesia 

bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah. 

Mahar itu dalam bahasa Arab disebut dengan delapan nama, yaitu: 

mahar, shadaq, faridhah, nihlah, hiba‟, ujr, uqar, dan alaiq. Keseluruhan 

kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari 

sesuatu yang diterima. Ulama fiqh memberikan definisi dengan rumusan 

yang tidak berbeda secara substansial. Di antaranya seperti yang 

dikemukakan ulama Hanafiyah yang artinya sebagai berikut:  

”Harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah 

sebagai imbalan kenikmatan seksual yang diterimanya”. (Ibnu al-

Humam).
47

 

Allah berfirman:48
 

َعْن َشْيٍء ِمْنُو نَ ْفًسا َفُكُلوُه َىِنيًئا فَِإْن ِطْْبَ َلُكْم قلىَوَآُتوا النَِّسآَء َصُدقَاِِتِنَّ ِِنَْلًة 

 َمرِيًئا
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Artinya: “dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (uang 

kami nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika 

mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu 

dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu 

dengan senang hati”. 

 

Berdasarkan dari QS. an-Nisa ayat 4 didapatkan pengertian bahwa 

mahar itu adalah harta pemberian wajib dari suami kepada istri, dan 

merupakan hak penuh bagi istri yang tidak boleh diganggu oleh suami. 

Suami hanya dibenarkan ikut menggunakan mahar apabila diberikan oleh 

istri dengan sukarela. Hadis Nabi juga menggambarkan agar istri jangan 

menuntut mahar yang memberatkan suami, dan wujud mahar tersebut 

tidak harus berupa benda berharga, tetapi juga dapat berupa uang atau 

jasa.
49

 

Mahar adalah hak istri yang diterima dari suaminya; pihak suaminya 

memberikannya dengan sukarela tanpa mengharap imbalan, sebagai 

pernyataan kasih sayang dan tanggung jawab suami atas kesejahteraan 

keluarganya seperti yang dijelaskan dalam al-Qur‟an surah an-Nisa ayat 

empat, ayat ini memberikan dasar hukum kedudukan mahar bagi istri, 

sebagai berikut: 
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a. Mahar adalah suatu pemberian suami yang harus disampaikan kepada 

istrinya dengan ikhlas dan sukarela, 

b. Pemberian ini mencerminkan bahwa suami bersedia hidup 

berdampingan bersama istrinya dengan setia dan bersedia selalu 

berkorban demi kepentingan rumah tangga dan keluarga, 

c. Mahar adalah milik istri, 

d. Atas dasar diakuinya mahar itu milik istri, maka apabila suami belum 

membayarnya berarti menjadi hutang suami, dan istri berhak 

menagihnya.
50

 

Mahar merupakan suatu kewajiban atas suami dan istri harus tahu 

berapa besar dan apa wujud mahar yang menjadi haknya itu. Setelah tahu, 

dibolehkan terjadi persetujuan lain tentang mahar yang menjadi hak istri 

itu, misalnya; istri merelakan haknya atas mahar, mengurangi jumlah, 

mengubah wujud atau bahkan membebaskanya. Dengan demikian, mahar 

yang menjadi hak istri dan kewajiban atas suami itu hanya merupakan 

simbol kesanggupan suami untuk memikul kewajiban-kewajiban sebagai 

suami dalam hidup perkawinan yang akan mendatangkan kemantapan dan 

ketentraman hati istri. Jadi, bukan uang pembelian dan bukan pula sebagai 

upah bagi istri yang telah menyerahkan dirinya kepada suami.
51

 

 

 

                                                           
50

 Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan 

Ahlus-Sunnah dan Negara-Negara Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1988, hlm. 219. 
51

 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, UII Press, Yogyakarta, 1999, hlm. 54. 



49 

 

Mahar dinyatakan oleh calon suami kepada calon istrinya di dalam 

shighatakad
52

 nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari 

mereka untuk hidup sebagai suami istri. Penyebutan mahar merupakan 

pokok yang sangat penting dalam shighatakad, tanpa penyebutan mahar 

dalam shighatakad berarti kerelaan dan kesediaan untuk menikmati hidup 

sebagai suami istri tidak ada. Tidak adanya kerelaan dan kesediaan hidup 

antara pihak calon suami dan pihak calon istri dalam perkawinan berarti 

perkawinan itu telah menyimpang dari tujuannya. Oleh sebab itu 

penyebutan mahar dalam sighad akad nikah merupakan rukun dari akad 

nikah.
53

 

Pemberian wajib yang diserahkan mempelai laki-laki kepada 

mempelai perempuan tidak dalam kesempatan akad nikah atau setelah 

selesai peristiwa akad nikah tidak disebut mahar, tetapi nafaqah. Bila 

pemberian itu dilakukan secara sukarela diluar akad nikah tidak disebut 

mahar atau dengan pemberian biasa, baik sebelum akad nikah atau setelah 

selesainya pelaksanaan akad nikah. Demikian pula pemberian yang 

diberikan mempelai laki-laki dalam waktu akad nikah namun tidak kepada 

mempelai perempuan, tidak disebut mahar.
54
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Mahar atau maskawin adalah harta pemberian dari mempelai laki-laki 

kepada mempelai perempuan yang merupakan hak si istri dan sunah 

disebutkan ketika akad nikah berlangsung. Apabila ketika akad nikah 

berlangsung tidak disebutkan berapakah maskawin yang akan diberikan, 

perkawinan itu sah, tetapi maskawin itu tetap wajib dibayar, dan disebut 

mahar mitsil, yaitu maskawin yang sepantasnya dan wajib diberikan 

kepada istri tersebut. Sepantasnya disini digunakan sebagai ukuran, 

berapakah biasanya maskawin perempuan dikalangan keluarga istri.
55

 

Mahar atau maskawin dalam Islam merupakan pemberian dari 

mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam perkawinan. 

Mahar ini menjadi milik mempelai perempuan itu sendiri. Islam telah 

mengangkat derajat kaum perempuan, karena mahar itu diberikan sebagai 

tanda penghormatan kepadanya. Seandainya perkawinan tersebut berakhir 

dengan perceraian, maskawin itu tetap merupakan hak milik istri dan 

suami tidak berhak mengambil kembali maharnya kecuali dalam kasus 

khulu‟ karena perceraian terjadi lantaran permintaan dari pihak istri. 

Dalam hal istri yang minta cerai hendaknya mengembalikan semua mahar 

yang telah diberikan kepadanya. Dengan kata lain, mahar itu adalah 

sejumlah uang atau harta benda lainnya yang dijanjikan suami kepada 

istrinya karena perkawinan.
56
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Mohamad Idris Ramulyo dalam bukunya yang berjudul Hukum 

Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 

dan Kompilasi Hukum Islam mengartikan bahwa mahar adalah pemberian 

dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk 

barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.
57

 

Neng Djubaidah dalam bukunya tentang Pencatatan Perkawinan dan 

Perkawinan Tidak Dicatat menyebutkan adanya tiga pandangan tentang 

kedudukan mahar dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, yaitu:
58

 

a. Pendapat para fuqaha yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum 

Islam Pasal 34 ayat (1) bahwa mahar adalah bukan dalam rukun 

perkawinan. Tetapi mahar merupakan kewajiban calon mempelai laki-

laki atau suami untuk memberikannya kepada calon mempelai 

perempuan atau istri (Pasal 30 KHI), dan mahar adalah menjadi hak 

pribadi istri (Pasal 32 KHI). 

b. Pendapat yang dikembangkan oleh kalangan Islam Liberal, bahwa 

mahar adalah suatu pemberian calon suami atau calon istri kepada 

pasangannya untuk kepentingan perkawinan. Calon suami dan calon 

istri harus memberikan mahar kepada calon pasangannya sesuai 

kebiasaan setempat. Kalangan Islam Liberal berpendapat bahwa mahar 

tidak hanya keharusan pemberian suami kepada istri, tetapi juga 

merupakan keharusan pemberian istri kepada suami sesuai dengan 
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kebiasaan (budaya) setempat. Menurut penulis, merupakan pendapat 

yang tidak sesuai dengan Hukum Islam dan  tujuan Hukum Islam. 

Hukum Islam mendudukkan perempuan sebagai makhluk terhormat 

dan mulia, maka diberikan hak untuk menerima mahar, bukan pihak 

yang sama-sama memberi mahar. 

c. Pendapat ketiga terdapat dalam Pasal 13 Rancangan Undang-Undang 

Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan (RUU-HM-PA-

Bperkw Tahun 2007), bahwa mahar merupakan salah satu “rukun 

nikah”. Jika akad nikah tidak memenuhi rukun yang ditentukan dalam 

Pasal 13 ayat (1), antara lain pemberian mahar oleh calon mempelai 

laki-laki atau suami terhadap calon mempelai perempuan maka 

“perkawinan itu tidak sah” atau “batal demi hukum” (Pasal 13 ayat (2) 

RUU-HM-PA-Bperkw Tahun 2017). Pada kalangan ini mahar 

didudukkan sebagai salah satu rukun perkawinan, yang berakibat 

perkawinan berstatus “batal demi hukum” jika mahar tidak disebutkan 

dalam akad nikah, hal ini pun tidak sesuai dengan firman Allah:
59

 

 

 َفرِيَضةً  ََلُنَّ  تَ ْفِرُضوا َأوْ  ََتَسُّوُىنَّ  لَْ  َما ءَ ٱلنَِّسا   َْل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإن طَلَّْقُتمُ 
 جبِٱْلَمْعُروفِ َمَتاًعا  جۥهُُرُ ٱْلُمْقِتِ َقدَ  َوَعَلى هُۥرُ ْلُموِسِع َقدَ اَعَلى  َوَمتُِّعوُىنَّ صلى

 َحقِّا َعَلى ٱْلُمْحِسِننيَ 
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Artinya: “Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri 

yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan 

maharnya. Dan hendaklah kamu berikan mut‟ah, bagi yang mampu 

menurut kemampuan dan bagi yang tidak mampu menurut 

kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang 

merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan”. 

 

Mahar harus diberikan oleh mempelai pria kepada calon mempelai 

wanita dalam bentuk yang disepakati oleh masing-masing pihak. Hal ini 

tentunya harus berdasarkan dari nilai-nilai ajaran Islam. Mahar cenderung 

diartikan sebagai harta benda seserahan. Diutamakan adalah yang paling 

sederhana dan tidak menyusahkan calon pasangan. Mahar bukan 

merupakan bagian dari rukun perkawinan, artinya sepanjang disetujui oleh 

kedua mempelai tentang pemberian maharnya baik itu tunai, baru 

sebagian, atau masih terhutang sepanjang itu disepakati maka tidak 

membatalkan perkawinan. Hukum dari mahar adalah wajib bagi laki-laki 

yang mengawini seorang perempuan untuk menyerahkan mahar ke 

istrinya.
60

ُHadis yang menyangkut tentang mahar:
61

  

َعَة اَنَّ اْمَرأًَة  نَ ْعَلنْيِ فَ َقاَل َرُسْوُل اَّلّلُ  ِمْن َبِِن فَ زَاَرَة تَ َزوََّجْت َعَلىَعْن َعاِمِر ْبِن َربِي ْ

اََرِضْيِت َعْن نَ ْفِسِك َوَماِلِك بِنَ ْعَلنْيِ فَ َقاَلْت : نَ َعْم ، فََاَجزَُه . )رواه َعَلْيِو َوَسلََّم : 

 مذى وصححو( اْحد و ابن ماجو و الِت 
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Artinya: “Dari „Amir bin Robi‟ah: Sesungguhnya seorang 

perempuan dari Bani fazaroh kawin atas maskawin sepasang sandal. 

Rasulullah SAW lalu bertanya kepada perempuan tersebut: Apakah 

engkau ridla dengan maskawin sepasang sandal? Perempuan 

tersebut menjawab: ya. Rasulullah akhirnya meluluskannya. (HR. 

Ahmad, Ibnu Majah, dan At Turmudziy dan iaُ pun 

menshohehkannya). Nabi Muhammad SAW bersabda:62 

 تَ َزوَّْج َوَلْو ِِبَاِتٍِ ِمْن َحِدْيدٍ 
Artinya “Kawinlah engkau sekalipun dengan maskawin cincin dari 

besi”. (HR. Bukhori).Menurut riwayat An Nasa‟iy: 

... َوَْل ِكنََّك  اَنَّ اَََب طَْلَحَة َخَطَب اُمُّ ُسَلْيٍم فَ َقاَلْت َواَّللِّ َما ِمثْ ُلَك يُ َردُّ َعْن اََنٍس، 

َكاِفٌر َواَََن ُمْسِلَمٌة َوَْل َيَِلُّ ِِل اَْن اَتَ َزوََّجَك فَِاْن َتْسَلْم َفَذاِلَك َمْهرِى َوَْل َاْسأَُلَك 

 َرَىا )رواىالنسائى( َغرْيِِه َفَكاَن َذاِلَك َمهْ 
Artinya: “Dari Anas, sesungguhnya Abu Tolehah telah melamar 

Ummu Sulaim, kemudian Ummu Sulaim berkata: Demi Allah, orang 

yang sepertimu tidaklah akan ditolak Akan tetapi engkau kafir sedang 

saya seorang muslim, dan tidak halal bagi saya kawin denganmu. 

Kalau engkau masuk Islam, itulah maskawinku. Dan saya tidak akan 

meminta kepadamu maskawin yang lain daripada itu. Dan akhirnya 

memang itulah maskawinnya”. (HR. An Nasa‟iy). 

 

Di zaman Jahiliyah hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan, 

sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya, dan 

tidak memberikan kesempatan untuk mengurus hartanya, dan 
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menggunakannya. Lalu Islam datang menghilangkan belenggu ini, 

kepadanya diberi mahar.
63

 

Mahar atau maskawin tidak ditetapkan jumlah minimum dan 

maksimumnya di dalam agama Islam. Hal ini disebabkan adanya 

perbedaan tingkatab kemampuan manusia dalam memberikannya, orang 

yang kaya mempunyai kemampuan memberi maskawin yang lebih besar 

jumlahnya kepada calon istrinya. Sebaliknya orang miskin ada yang tidak 

mampu memberinya. Oleh karena itu terserah kepada kemampuan yang 

bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang 

akan kawin untuk menetapkan jumlahnya. Umar bin Khattab r.a., pernah 

melarang orang-orang yang memberi maskawin lebih dari empat ratus 

dirham, kata beliau:
64

 

“Sesungguhnya aku dahulu pernah melarangmu melebihi dari 

empat ratus dirham memberi mahar. Barang siapa yang 

menghendakki membayarnya lebih, hendaklah ia memberi dari harta 

yang ia cintai”, (H.R. Sa‟id bin Mansur san Abu Ya‟la dengan sanan 

yang Jayyid). 

 

Untuk bentuk maskawin bisa apa saja yang dapat dimiliki dan 

ditukarkan, kecuali benda-benda yang diharamkan Allah, seperti 

khammar, daging babi dan sebagainya. Begitu pula benda-benda yang 

tidak biasa dijadikan hak milik, seperti air, binatang-binatang yang tak 

biasa dimiliki dan sebagainya. Dalam pada itu ada pula mahar yang 
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berbentuk upah yaitu seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang 

maharnya diberikan dengan cara; laki-laki mengambil upah dari sesuatu 

pekerjaan kepada pihak istri. Perkawinan dengan mahar berupa upah ini 

disebut nikah bil ijarah.
65

 

Syafi‟iyah dan Hanabilah tidak memberi batas minimal dengan arti apa 

pun yang bernilai dapat dijadikan mahar. Bila mahar itu dalam bentuk 

barang, maka syaratnya:
66

 

a. Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya. 

b. Barang itu miliknya sendiri secara pemilikan penuh dalam arti dimiliki 

zatnya dan dimiliki pula manfaatnya. Bila salah satunya saja yang 

dimiliki, seperti manfaatnya saja dan tidak zatnya umpama barang 

yang dipinjam, tidak sah dijadikan mahar. 

c. Barang itu sesuatu yang memenuhi syarat untuk diperjualbelikan 

dalam arti barang yang tidak boleh diperjualbelikan tidak boleh 

dijadikan mahar, seperti minuman keras, daging babi, dan bangkai. 

d. Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu diperlukan. 

Barang yang tidak dapat diserahkan pada waktunya tidak dapat 

dijadikan mahar, seperti burung yang terbang di udara. 

Kewajiban membayar mahar telah berlaku semenjak terjadinya akad, 

namun tidak wajib untuk diserahkan pada waktu akad. Oleh karena itu, 

dapat terjadi kerusakan atau kehilangan mahar antara dua waktu tersebut, 
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yang demikian menjadi pembicaraan kalangan ulama. Undang-Undang 

Perkawinan tidak mengatur sama sekali tentang mahar dalam perkawinan; 

namun KHI mengatur secara panjang lebar dalam Pasal 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, yang hampir keseluruhannya mengadopsi dari kitab fiqh 

menurut jumhur ulama.
67
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BAB III 

KEDUDUKAN JUJURAN DALAM PROSESI ADAT BUGIS PERANTAU 

DI KUTAI KARTANEGARA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 

 

A. Tradisi Jujuran Dalam Adat Bugis Perantau di Kutai Kartanegara 

Menurut Perspektif Hukum Islam 

Sebelum membahas tentang jujuran, ada baiknya kita mengenal terlebih 

dahulu dengan masyarakat adat Bugis yang sangat terkenal dengan 

kehebatannya menaklukkan lautan, sebagai pelaut yang handal masyarakat 

Bugis terkenal suka merantau ke berbagai wilayah pesisir pantai di Indonesia. 

Salah satunya mereka merantau ke Kabupaten Kutai Kartanegara, tepatnya di 

Kecamatan Samboja. Tidak ada catatan sejarah sejak kapan mereka 

melakukan perjalanan hingga sampai disana, tetapi jauh sebelum Indonesia 

merdeka mereka sudah mendiami daerah pesisir Kecamatan Samboja.  

Sistem kekerabatan dalam kalangan Bugis dapat dianggap satu sistem 

yang masih dipertahankan, yang disebut Sistem Ade‟ asseajingeng. Sistem ini 

menyatakan perannya dalam hal pencaharian jodoh atau perkawinan untuk 

membentuk keluarga baru. Ada semacam kecenderungan masyarakat Bugis 

untuk melakukan perkawinan dalam lingkungan keluarga sendiri, baik yang 

dihitung dari keturunan ayah maupun ibu.68 Pencarian jodoh di dalam 

kalangan keluarga terdapat tiga jenis perjodohan yang dianggap ideal, yaitu :
69
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1. Perkawinan yang disebut assialang marola (Makassar: passialeang 

baji‟na) ialah perkawinan antara saudara sepupu derajat kesatu baik dari 

pihak ayah maupun ibu. 

2. Perkawinan yang disebut assialanna memang (Makassar: Passialleanna) 

ialah perkawinan antara saudara sepupu derajat kedua, baik dari pihak 

ayah maupun ibu. 

3. Perkawinan antara ripaddeppe‟mabelae (Makassar: nipakambani bellaya) 

ialah perkawinan antara saudara sepupu derajat ketiga, baik dari pihak 

ayah maupun ibu. 

Perkawinan antara saudara-saudara sepupu tersebut di atas dianggap ideal, 

bukan merupakan suatu kewajiban. Dengan demikian seseorang dapat saja 

kawin dengan gadis yang bukan saudara sepupunya. Prinsip kasiratangngang 

atau kepantasan ini zaman sekarang sudah mulai bergeser. Seorang perempuan 

keturunan bangsawan boleh saja menikah dengan laki-laki yang tidak 

berdarah bangsawan tetapi dihormati di lingkungannya karena memiliki harta 

atau kedudukan sosial yang tinggi. Perjodohan yang dianggap tidak sepadan 

disebut tena na siratang, namun zaman sekarang ketidakpantasan ini sudah 

mulai kabur.
70

 Adapun perkawinan yang dilarang karena dianggap sumbang 

(salimara) adalah:
71

 

1. perkawinan antara anak dengan ibu atau ayah, 

2. antara saudara sekandung atau se-ayah atau se-ibu, 

3. antara menantu dengan mertua, 
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4. antara paman, bibi dengan kemenakannya, dan 

5. antara kakek dan nenek dengan cucu-cucunya. 

Jujuran adalah suatu pemberian dari calon mempelai pria kepada calon 

mempelai wanita dalam bentuk uang sebagai bentuk penghormatan kepada 

calon mempelai wanita dan sebagai biaya untuk melakukan pesta perkawinan. 

Penghormatan   yang   dimaksudkan   disini   adalah   rasa penghargaan yang 

diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang 

ingin dinikahinya dengan memberikan pesta untuk pernikahannya melalui 

uang jujuran tersebut. Sedangkan pemberian disini merupakan sesuatu yang 

harus ada di dalam proses sebelum melakukan perkawinan, bisa dibilang 

bahwa dalam masyarakat Bugis,  jujuran itu menjadi sebuah kewajiban yang 

jika tidak dipenuhi maka tidak bisa melangsungkan pernikahan. Jujuran juga 

tidak hanya sejumlah uang saja, tetapi di dalam jujuran juga bisa ditambahkan 

benda-benda bernilai lainnya seperti kendaraan, tanah, hewan ternak, maupun 

juga bahan bahan pokok seperti gula dan beras.72 

Penulis tidak mendapat satu sumber pun saat wawancara yang 

memberikan penjelasan sejarah jujuran dengan lengkap dan pasti, karena 

menurut mereka jujuran itu sudah ada sejak dari dulu dan juga tidak ada 

literatur secara tertulis dan tegas yang dapat menjelaskan jujuran tersebut. Ibu 

Rahmatia, sebagai masyarakat suku Bugis melakukan praktik jujuran karena 

jujuran tersebut memang sudah menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan 

dalam pernikahan mereka. Beliau menyatakan bahwa sebagai pihak wanita,  
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jujuran tersebut selain menjadi sebuah adat tetapi menjadikan dengan adanya 

jujuran tersebut dapat membantu meringankan beban pihak perempuan dalam 

menyelenggarakan acara pesta pernikahan yang biasa kita kenal dengan 

walimatul urf.
73

  

Pendapat yang sama disampaikan ibu Mahdalena yang merupakan 

masyarakat suku Banjar mengatakan bahwa, jujuran sudah dilakukan sejak 

turun temurun oleh masyarakat di Kalimantan, khususnya di Kalimantan 

Selatan dan Kalimantan Timur. Pernikahan dalan masyarakat Banjar bukan 

hanya menjadi urusan calon mempelai wanita dan calon mempelai pria saja, 

tetapi juga menjadi urusan seluruh keluarga besar masing-masing pihak. Acara 

pesta pernikahan yang tidak dibuat acara yang besar akan menjadi sebuah 

omongan ataupun gunjingan. Acara pesta pernikahan yang diharuskan dibuat 

besar, maka diperlukanlah uang yang cukup besar juga, dan uang jujuran  

tersebut yang akan digunakan oleh pihak keluarga dari mempelai wanita untuk 

membuat acara.
74

  

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan diberikannya jujuran 

adalah sebagai bentuk penghormatan yang diberikan oleh calon mempelai pria 

kepada calon mempelai wanita dengan memberikan uang jujuran tersebut 

guna keperluan pesta pernikahan. 
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Pada masa sekarang ini,  jujuran dalam masyarakat Bugis yang diberikan 

secara ekonomis sepertinya telah mengalami pergeseran kekayaan, karena 

yang awalnya hanyalah sebagai bentuk penghormatan semata tetapi sekarang 

tujuan dari jujuran tersebut adalah untuk sebagai ajang gengsi pernikahan. 

Semakin besar jujuran yang diberikan, maka akan semakin meriah juga pesta 

perkawinan yang diselengggarakan sehingga akan menjadi suatu kebanggaan 

tersendiri di masyarakat dengan mengadakan pesta pernikahan yang mewah. 

Bagi mereka yang melakukan pernikahan dengan syukuran yang sederhana 

saja akan menjadi sesuatu yang memalukan atau aib. Mereka akan seperti 

mendapat “sanksi sosial” oleh masyarakat diantaranya omongan atau 

gunjingan sesama tetangga. Maka akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri 

bagi mereka yang bisa melaksanakan pesta pernikahannya yang mewah.
75

 

Besarnya jujuran tidak ada standar pasti yang harus dibayarkan oleh calon 

mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Besarnya jujuran yang harus 

dibayarkan haruslah berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak, antara 

pihak keluarga calon mempelai pria dengan keluarga calon mempelai wanita. 

Besarnya jujuran itu ditentukan sesuai dengan kesepakatan para pihak melalui 

yang namanya proses lamaran.
76

 

Pada awalnya telah dilakukan dulu kunjungan dari keluarga pihak calon 

mempelai pria kepada keluarga calon mempelai wanita, kegiatan ini dikenal 

dengan Mappuce-puce. Kunjungan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk 

memeriksa kemungkinan apakah peminangan dapat dilakukan. Dalam 
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kunjungan tersebut biasanya dilakukan oleh satu atau dua orang tua yang 

berpengaruh di kalangan keluarga. Jika kemungkinan untuk dilakukan 

peminangan itu ada, maka dilakukanlah kegiatan tersebut.
77

 

Di hari yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya maka pihak 

keluarga calon mempelai pria akan mendatangi rumah dari calon mempelai 

wanita. Tujuan dari kedatangan tersebut adalah untuk melaksanakan prosesi 

lamaran atau yang dikenal pula dengan nama Madutta atau Massuro.
78

 Di 

dalam proses lamaran, calon mempelai pria tidak langsung datang kepada 

pihak keluarga wanitanya tetapi ia diwakilkan oleh keluarganya untuk datang 

menghadap kepada keluarga pihak wanita, dua hingga tiga orang yang telah 

diberikan kepercayaan untuk datang menemui pihak calon mempelai wanita. 

Sedangkan dari pihak keluarga calon mempelai wanita biasanya akan dihadiri 

sebagian besar keluarganya, karena mereka menganggap hal prosesi lamaran 

tersebut sangat akan penting dan mereka dapat memberikan pendapat atau 

masukan dalam prosesi tersebut. 
79

 

Penentuan besar kecilnya jujuran dilakukan dalam proses lamaran, di 

masyarakat Bugis proses lamaran tidak hanya sekedar datang dengan maksud 

untuk meminang saja, tetapi di dalam lamaran tersebut juga akan dilakukan 

proses negosiasi untuk menentukan jumlah jujuran yang akan dibayarkan oleh 

calon mempelai pria. Uang jujuran tersebutlah yang nantinya akan digunakan 
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untuk membiayai semua pesta dan keramaian perkawinan yang menjadi beban 

pihak pria.
80

 

Biasanya pihak keluarga pria yang akan membuka tawaran harga terlebih 

dahulu, tetapi sebelum membahas tujuan yang utama, maka akan diawali 

saling berbalas syair ataupun pantun. Besarnya jujuran dibuka dengan jumlah 

terkecil terlebih dahulu, tujuannya adalah agar diharapkan nanti nilai jujuran 

yang disepakati tidak terlalu besar.
81

 

Tentang mahar yang akan diberikan pun juga dibahas dalam prosesi 

lamaran tersebut, penentuan mahar akan diikuti menurut kebiasaan yang 

terdapat di dalam keluarga wanita, sesuai dengan kedudukan keluarga itu 

menurut lapisan kemasyarakatannya. Setelah selesai acara tersebut maka 

masing-masing keluarga dapat melanjutkan pada kegiatan berikutnya. 

Kemudian acara lamaran tersebut diakhiri dengan acara jamuan makan dari 

pihak keluarga calon mempelai wanita. Pada sekarang ini, jumlah jujuran 

terkecil yang biasa ditawarkan di daerah Kelurahan Kuala Samboja pada 

masyarakat Bugis adalah sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), 

menurut Ibu Rahmatia jumlah sebesar itu sudah sangat kecil mengingat harga 

bahan pokok yang semakin meningkat.
82
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Menurut Ibu Mahdalena sendiri besarnya jujuran seharusnya tidak terlalu 

membebankan kepada pihak calon mempelai pria karena jika terlalu besar 

uang jujuran yang harus diberikan, besar kemungkinan akan menjadikan 

pernikahan tersebut ditunda maupun gagal. Sampai saat ini tradisi jujuran di 

Kabupaten Kutai Kartanegara masih tetap ada dan semakin berkembang 

dengan sering berjalannya waktu. Jujuran menjadi suatu tradisi yang seakan 

akan harus ada dalam setiap perkawinan, dari beberapa responden yang 

melakukan perkawinan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah 

diwawancarai oleh penulis, mereka mengaku telah melakukan tradisi jujuran 

dalam perkawinan mereka.
83

 

Jujuran sepertinya telah menjadi identitas di Kalimantan, khususnya di 

Kalimantan Timur. Karena sepanjang wawancara yang telah dilakukan oleh 

penulis bahwa mereka yang melakukan perkawinan sudah pasti menggunakan 

jujuran, karena bagi masyarakat Bugis khususnya, hal itu merupakan suatu 

yang wajib ada di dalam perkawinan. Bahkan ada perkawinan yang harus 

ditunda atau bahkan harus dibatalkan akibat uang jujuran yang terlalu besar 

sehingga dari pihak calon mempelai pria belum bisa memenuhi jujuran yang 

diminta tersebut. Akan berbeda halnya jika pernikahan itu tidak direncanakan, 

seperti jika calon mempelai wanitanya sudah hamil duluan maka tidak perlu 

jujuran yang besar pun sudah bisa menikah. Tujuannya adalah untuk 
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menutupi aib dari keluarga masing-masing pihak, karena akan sangat malu 

jika hal tersebut diketahui oleh masyarakat luar atau tetangganya.
84

 

Banyak faktor yang mempengaruhi besar kecilnya jujuran dalam 

masyarakat Bugis perantau, yang paling utama adalah faktor keturunan. Jika 

calon mempelai wanitanya itu adalah keturunan bangsawan, maka bisa 

dipastikan akan besar juga jujurannya seperti mereka yang menggunakan 

nama “Andi”. Untuk mereka wanita yang menggunakan nama depan tersebut, 

di dalam masyarakat Bugis mereka adalah wanita yang keturunan bangsawan, 

karena hal tersebut maka jujuran yang diminta mereka pun akanlah besar. 

Kemudian akan dilihat lagi dari materi masing-masing pihak, semakin kaya 

mereka maka semakin besar juga jujuran yang akan diminta. Pada saat ini, 

faktor pendidikan dari calon mempelai wanita juga mempengaruhi, akan 

sangat berbeda nilainya jika calon mempelai wanita itu pendidikannya 

hanyalah lulusan Sekolah Menengah Atas dibandingkan dengan mereka yang 

sudah lulusan sarjana. Faktor harga bahan-bahan pokok juga mempengaruhi 

dalam penentuan jujuran, jika harga bahan-bahan pokok tersebut sedang naik 

maka nilai jujuran pun akan ikut naik karena uang jujuran tersebut akan 

digunakan untuk keperluan membuat pesta perkawinan.
85

 

Proses pemberian jujuran ini dikenal dengan proses meantar jujuran atau 

yang dikenal dalam masyarakat Bugis dengan sebutan Mappaenre‟ balanca. 

Namun sebelum proses meantar jujuran dilaksanakan, terlebih dahulu 

dilakukan yang namanya saruan atau yang dikenal dengan Maduppa yaitu 
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memberi tahu atau memberi kabar kepada semua kerabat mengenai akan 

dilaksanakannya perkawinan, pemberitahuan tersebut juga merupakan 

undangan untuk ikut serta dalam proses perkawinan, pemberian bantuan 

tenaga, harta dan sebagainya dari kaum kerabat.
86

 

Dalam prosesi meantar jujuran ini pihak dari keluarga calon mempelai 

pria mengantarkan uang yang sebelumnya telah disepakati dalam prosesi 

lamaran kepada keluarga calon mempelai wanita. Iring-iringan pria-wanita, 

muda-mudi dari keluarga pihak calon mempelai pria datang mewakili untuk 

melakukan prosesi penyerahan tersebut dan begitu juga dari sang wanita 

diwakili oleh pihak keluarga calon mempelai wanitanya. Dalam meantar 

jujuran ini juga tidak hanya menyerahkan sejumlah uang saja, tetapi juga 

memberikan sejumlah peralatan lainnya seperti “make up”, pakaian, dan 

perabotan tertentu seperti kasur, bantal dan guling bagi calon mempelai 

wanita. Prosesi meantar jujuran ini biasanya hanya dihadiri oleh keluarga dan 

kerabat terdekat saja dari masing-masing kedua calon mempelai, kemudian 

prosesi tersebut diakhiri dengan jamuan sederhana dari pihak wanita.
87

 

Setelah selesai acara meantar jujuran barulah beberapa hari atau beberapa 

minggu kemudian dilanjutkan dengan acara prosesi pernikahan yang dikenal 

dengan prosesi menre‟alena
88

 yaitu ketika calon mempelai pria dengan 

rombongannya diantar ke rumah calon mempelai wanita. Rombongan ini juga 
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membawa mahar yang akan digunakan dalam prosesi perkawinan. Setelah 

calon mempelai pria dan rombongannya diterima oleh keluarga calon 

mempelai wanita barulah kemudian dilangsungkan upacara akad nikah yang 

dipimpin oleh seorang penghulu dan disaksikan oleh keluarga dari masing-

masing pihak. 

Upacara keramaian akan dilaksanakan setelah akad nikah dilaksanakan, 

dikenal dengan kegiatan Aggaukeng
89

 yang pelaksanaannya bisa langsung 

pada hari itu juga setelah akad nikah maupun beberapa waktu kemudian 

setelah akad nikah. Pelaksanaannya bisa di tempat pihak pria maupun di 

tempat mempelai wanita tergantung kesepakatannya, namun bisa juga 

pelaksanaannya digabung bersama-sama dalam satu waktu dan tempat. Pada 

acara tersebut hadir kerabat-kerabat dan para tamu undangan dari masing-

masing pihak yang turut berbahagia atas pelaksanaan perkawinan tersebut.  

Sebenarnya masih banyak sekali prosesi-prosesi perkawinan dalam adat 

Bugis jika dilakukan seluruhnya, tetapi tidak menutup kemungkinan jika 

prosesi tersebut bisa tidak dilaksanakan. Dimungkinkan dilakukannya 

penyederhanaan-penyederhanaan dalam tata caranya yang dapat dilakukan 

berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak keluarga, antara lain dengan 

membawa lari perempuan (mallariang) atau bersama-sama melarikan diri 

(silariang). Tentunya cara ini sangat berbahaya.
90
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Kawin silariang dapat terjadi biasanya karena adanya penolakan pinangan 

oleh keluarga, bisa dari pihak keluarga calon mempelai wanita ataupun 

keluarga calon mempelai pria. Tetapi kebanyakan terjadi penolakan dari 

keluarga calon mempelai wanita. Penolakan dapat terjadi karena kurangnya 

persetujuan dari orang tua, kedudukan calon mempelai pria yang lebih rendah 

derajatnya, atau bisa jadi juga dikarenakan tidak tercapainya kesepakatan 

dengan besarnya uang jujuran yang diminta oleh pihak keluarga calon 

mempelai wanita.
91

 

Kawin silariang menimbulkan peristiwa siri‟ yang berarti rasa malu 

(harga diri), dipergunakan untuk membela kehormatan terhadap orang-orang 

yang mau menginjak-injak harga dirinya. Dalam tradisi siri‟, laki-laki 

dianggap sebagai pembela kehormatan dan perempuan sebagai wadah 

kehormatan. Unsur penting dalam tradisi siri‟ adalah kenyataan bahwa 

kehormatan perempuan mencakup kesucian, keperawanan dan kemampuan 

merawat suami setelah menikah. Masyarakat suku Bugis-Makassar percaya 

bahwa menjaga anak perempuan bukanlah pekerjaan yang mudah. Maka 

muncul ungkapan “menggembala seratus kerbau lebih mudah daripada 

menjaga seorang anak perempuan”. Perempuan yang belum menikah tidak 

hanya menjadi simbol kehormatan keluarga, tetapi juga akses pada kekayaan. 

Jika seorang perempuan Bugis-Makassar melanggar aturan perkawinan, 

orangtuanya akan menanggung aib.
92
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Dalam konsep siri‟ ini, terdapat dua kandungan nilai yang tampil dominan 

yakni malu serta nilai harga diri (martabat). Keduanya merupakan dua 

komponen yang menyatu dan larut dalam sistem nilai budaya siri‟. Nilai malu 

dalam sistem nilai budaya siri‟ mengandung ungkapan psikis yang dilandasi 

perasaan malu yang dalam berbuat sesuatu hal yang tercela serta dilarang oleh 

kaidah adat. Nilai malu dalam siri‟ adalah terutama berfungsi sebagai upaya 

pengekangan bagi seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang tercela 

serta dilarang oleh kaidah adat. Manakala melakukan perbuatan tercela seperti 

perbuatan silariang serta dilarang oleh kaidah adat (ada‟) maka individu 

dimaksud dipandang tidak memiliki harga diri (martabat) dan dipandang pula 

sebagai orang yang kehilangan rasa malu. Ketiadaan nilai malu serta nilai diri 

(martabat) dalam diri seseorang menjadikan individu yang bersangkutan 

sebagai orang yang tidak memiliki harkat siri‟.
93

 

Semua anggora kerabat keluarga pihak wanita yang dibawa lari atau 

minggat bersama lelaki itu, menjadi to-marisi, yang menjadi to-marisi ini 

adalah ayah, paman-paman, saudara-saudara dan sepupu-sepupunya. Sebagai 

to-marisi mereka merasa berkewajiban untuk membunuh lelaki yang 

melarikan itu jika bertemu di tempat umum. To-marisi tidak boleh melakukan 

pembunuhan atas lelaki yang membawa lari itu jika lelaki tersebut sedang 

melakukan pekerjaan di sawah atau telah menyerahkan diri dibawah 

perlindungan seseorang yang terpandang dalam negeri.
94
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 الَضَرُر يُ زَالُ 
Artinya: “Kemudharatan harus Dihilangakan”. 

 

Kaidah Tersebut di atas sering diungkapkan dengan apa yang disebutkan dalam 

hadis: 

 َْلَضَرَر َوَْلِضرَارَ 
Artinya: “Tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan”. (HR. 

Hakim dan lainnya dari Abu Sa‟id al-Khudri, HR Ibnu Majah dari Ibnu 

„Abbas). Perkataam dharar dan dhirar ini dikalangan ulama berbeda pendapat 

diantaranya:
 95

 

1. al- Husaini mengartikan al-dharar dengan ”bagimu ada manfaat tapi bagi 

tetanggamu ada madharat”. Sedangkan al-dhirar diartikan dengan  

“bagimu tidak ada manfaatnya bagi orang lain memudharatkan”. 

2. Ulama lain mengartikan al-dharar dengan membuat kemudharatan dan al-

dhirar diartikan membawa kemudharatan. 

3. A. Djazuli mengartikan tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh 

dimudharatkan. Dengan demikian ada kesan keseimbangan atau keadilan 

dalam perilaku serta secara moral menunjukkan mulianya akhlak karena 

tidak mau memudharatkan orang lain dan tidak mau dimudharatkan orang 

lain. Bahkan sebaliknya kita harus memberi manfaat kepada orang lain dan 

orang lain juga memberi menfaat kepada kita. 

Seperti yang dikatakan „Izzudin Ibn „Abd al-Salam bahwa tujuan syari‟ah 

itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Apabila 
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diturunkan kepada tataran yang lebih konkret maka maslahat membawa 

manfaat sedangkan mafsadah mengakibatkan kemadharatan.
 96

 Jadi dari kaidah 

di atas dapat ditegaskan bahwa kita sebagai umat manusia harus menolak 

sesuatu yang mafsadah, dengan cara menghilangkan kemadharatan atau 

setidaknya meringankannya serta sesuatu yang telah diwajibkan tidak boleh 

ditinggalkan kecuali adalah sesuatu kewajiban yang mengharuskan untuk 

meninggalkan dan sesuatu. 

Prosesi sebelum menikah, di dalam agama Islam mengenal dengan 

namanya khitbah yang diartikan sebagai suatu langkah pendahuluan untuk 

melangsungkan perkawinan. Ulama fikih mendefinisikannya dengan, 

menyatakan keinginan pihak laki-laki kepada pihak wanita tertentu untuk 

mengawininya dan pihak wanita menyebarluaskan berita peminangan ini. 

Keinginan tersebut disampaikan dengan bahasa yang tedas dan jelas, tetapi 

pernyataan keinginan tersebut bisa juga disampaikan dalam bentuk sindiran.
97

 

Meminang artinya permintaan seorang laki-laki kepada anak perempuan 

orang lain atau seorang perempuan yang ada di bawah kekuasaan seseorang 

(kurator) untuk dikawini, sebgai pendahuluan kawin. Meminang adalah 

kebiasaan Arab lama yang diteruskan oleh Islam. Meminang dilakukan 
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sebelum terjadinya akad nikah dan dipilih masak-masak.
98

 Adapun wanita 

yang boleh dipinang adalah memenuhi syarat sebagai berikut:
99

 

1. tidak dalam pinangan orang lain; 

2. pada waktu dipinang tidak ada penghalang syar‟i yang melarang 

dilangsungkan pernikahan; 

3. perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak raj‟i; 

4. apabila perempuan dalam masa iddah karena talak bain, hendaklah 

meminang dengan sindiran. 

Agama Islam mengajarkan sebelum terjadinya akad nikah, calon 

mempelai pria dan wanita mestilah saling mengenal. Mengenal disini 

maksudnya bukan hanya sekedar mengetahui tetapi juga memahami dan 

mengerti akan kepribadian masing-masing. Hal ini dipandang penting karena 

kedua mempelai akan mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan, dan 

membentuk keluarga yang dimaksudkan “kekal” tanpa adanya perceraian. 

Realitas di masyarakat menunjukkan perceraian seringkali terjadi karena tidak 

adanya saling pengertian, saling memahami dan menghargai masing-masing 

pihak.
100

  

Peminangan sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebelum 

melaksanakan perkawinan seperti yang telah disebutkan dalam sebuah hadis 

yang artinya “Apabila seorang diantara kamu meminang seorang perempuan, 
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jika ia dapat melihat apa yang dapat mendorongnya semakin kuat untuk 

menikahinya, maka laksanakanlah (riwayat Ahmad dan Abu Daud).
101

 

Seorang pria yang ingin kawin sudah seharusnya berhati-hati dalam 

memilih wanita yang akan dikawininya, karena seorang istri adalah tempat 

berteduh suaminya dan sebagai teman hidup, pengatur rumah tangga, menjadi 

ibu bagi anak-anaknya, tempat mencurahkan isi hati dan sebagainya. Apabila 

kemudian telah mendapatkan wanita yang shalihah, beragama serta berasal 

dari kalangan atau keluarga yang baik-baik maka hendaklah segera meminang 

kepada walinya. Seorang laki-laki tidak boleh meminang wanita hanya karena 

wanita itu cantik atau karena kaya atau karena kedudukannya. Rasulullah 

SAW bersabda yang artinya:
102

 

“Wanita itu dikawin karena empat sebab, karena hartanya, keturunannya, 

kecantikannya dan karena agamanya. Pilihlah wanita yang beragama 

engkau akan selamat. (Riwayat Bukhari dan Muslim).” 

 

Tetapi juga tidak ada salahnya memilih wanita cantik asal baik budi 

pekertinya. Rasulullah bersabda yang artinya: 

“Sebaik-baiknya wanita adalah apabila kamu memandangnya kamu akan 

senang, apabila kamu perintah ia patuh padamu, apabila kamu beri 

bagian ia akan menerimanya, apabila kamu pergi ia akan menjaga dirinya 

dan menjaga hartamu. (Riwayat Nasa‟I, dan lain-lain). 
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Mayoritas fuqaha‟ seperti Imam Malik, Asy-Syafi‟i, dan Ahmad dalam 

salah satu pendapatnya mengatakan bahwa anggota tubuh wanita terpinang 

yang boleh di lihat hanyalah wajah dan kedua telapak tangan. Wajah tempat 

menghimpun segala kecantikan dan mengungkap banyak nilai-nilai kejiwaan, 

kesehatan dan ahlak. Sedangkan kedua telapak tangan dijadikan indikator 

kesuburan badan, gemuk dan kurusnya. Tidak diperkenankan memandang 

selain kedua anggota tubuh tersebut jika tidak ada darurat yang 

mendorongnya.
103

 

Dalam perspektif Islam, peminangan itu lebih mengacu untuk melihat 

kepribadian calon mempelai wanita seperti ketakwaan, keluhuran budi pekerti, 

kelembutan dan ketulusannya. Yusuf Qardawi menyatakan bahwa jika pria 

diharuskan menyelidiki calon istrinya, wanita dan keluarganya pun hendaknya 

melakukan hal yang sama. Apabila datang pelamar, tidak pantas jika 

pertanyaan utamanya “anak siapa”. Bisa jadi bapaknya shaleh, tetapi anaknya 

jahat seperti yang sering kita saksikan. Bisa jadi bapaknya tidak memberikan 

perhatian yang cukup sehingga ia tumbuh dalam kuasa nafsunya sendiri dan 

menjadi manusia jahat. Bisa jadi pula teman-temannya yang jahat lalu 

memengaruhinya dan merusak si anak, sementara bapaknya tidak tahu. Tidak 

layak juga jika calon mempelai wanita hanya melihat apa yang dimiliki laki-

laki tersebut baik harta dan kedudukannya. Calon mempelai wanita dan 
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keluarganya juga harus melihat bagaimana ahlak, ketakwaan dan 

hubungannya dengan Tuhan dan manusia.
104

 

Dalam syariat Islam memperbolehkan wanita terpinang melihat laki-laki 

peminang sebagaimana laki-laki peminang melihatnya, agar semakin jelas 

kedudukannya sebelum masuk pada akad nikah. Menurut syariat Islam 

pandangan wanita terhadap laki-laki saat peminangan lebih utama dan sangat 

penting daripada pandangan laki-laki terhadap wanita, karena wanita setelah 

menikah jika tidak cinta, ia tidak kuasa membebaskan diri, berbeda halnya 

dengan laki-laki yang mampu membebaskan dirinya dengan talak. Sebab hak 

talak ada pada laki-laki, bukan pada wanita.
105

 

Meminang merupakan pendahuluan dalam perkawinan, tetapi bukan 

merupakan bagian dari akad nikah. Terkadang orang yang melakukan 

peminangan membeika mahar, baik seluruhnya atau sebagian, ada juga yang 

memberikan hadiah-hadiah sebagai penguat ikatan, untuk memperkokoh 

hubungan baru antara peminang dengan pinangannya. Tetapi harus diingat 

bahwa semua perkara adalah wewenang Allah, Dia berbuat sekehendakNya, 

bagaimanapun, dimanapun, dan kapanpun semua hal bisa terjadi diluar 

perhitungan mahluknya. Maka bisa saja terjadi sesuatu hal antara peminang 

dengan yang dipinang, seperti pembatalan rencana perkawinan dan 
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sebagainya. Lantas bagaimana akibatnya dengan pemberian-pemberian yang 

telah diberikan oleh peminang kepada yang dipinang?
106

 

Kita semua memahami bahwa meminang hanyalah janji untuk 

mengadakan perkawinan tetapi bukan akad nikah yang mempunyai kekuatan 

hukum. Memenuhi janji untuk kawin adalah kewajiban bagi kedua belah 

pihak yang berjanji. Agama tidak menetapkan hukuman tertentu bagi 

pelanggar janji, tetapi melanggar janji adalah termasuk perbuatan tercela, 

pelanggaran janji adalah salah satu sifat munafik.
107

 

Pemberian yang berupa maskawin atau mahar harus dikembalikan, karena 

mas kawin adalah dalam rangka perkawinan. Sebelum perkawinan 

berlangsung pihak perempuan belum berhak meminta maskawin, maskawin 

itu wajib dikembalikan karena maskawin itu masih menjadi milik si 

peminang. Adapun hadiah-hadiah yang pernah diberikan dianggap hibah, 

karena itu tidak perlu meminta kembali sebab sudah menjadi milik perempuan 

yang dipinang dan ia sudah boleh memanfaatkannya. Orang yang menuntut 

kembali pemberiannya berarti mencabut milik orang lain tanpa kerelaannya, 

perbuatan ini bathil menurut syara‟. Masalah ini kembali pada sabda nabi 

Muhammad SAW yang artinya :
108

 

“Tidak halal seorang memberikan sesuatu atau menghibahkan sesuatu 

kemudian meminta kembali, kecuali orang tua terhadap barang yang 

diberikan kepada anaknya. (Hadis riwayat Ash-Habus sunan dari Ibnu 

Abbas) 
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“Orang yang meminta kembali barang yang pernah ia berikan adalah 

seperti orang yang menjilat kembali ludahnya”. 

 

Mahar dalam perkawinan Islam merupakan sebuah kewajiban yang harus 

diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Mahar 

merupakan suatu kewajiban atas suami dan istri harus tahu berapa besar dan 

apa wujud mahar yang menjadi haknya itu. Setelah tahu, dibolehkan terjadi 

persetujuan lain tentang mahar yang menjadi hak istri itu, misalnya; istri 

merelakan haknya atas mahar, mengurangi jumlah, mengubah wujud atau 

bahkan membebaskanya. Dengan demikian, mahar yang menjadi hak istri dan 

kewajiban atas suami itu hanya merupakan simbol kesanggupan suami untuk 

memikul kewajiban-kewajiban sebagai suami dalam hidup perkawinan yang 

akan mendatangkan kemantapan dan ketentraman hati istri. Jadi, bukan uang 

pembelian dan bukan pula sebagai upah bagi istri yang telah menyerahkan 

dirinya kepada suami.
109

 

Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur‟an Surah An-Nisa ayat empat, ayat 

ini memberikan dasar hukum kedudukan mahar bagi istri, sebagai berikut: 

a. mahar adalah suatu pemberian suami yang harus disampaikan kepada 

istrinya dengan ikhlas dan sukarela; 

b. pemberian ini mencerminkan bahwa suami bersedia hidup 

berdampingan bersama istrinya dengan setia dan bersedia selalu 

berkorban demi kepentingan rumah tangga dan keluarga; 

c. mahar adalah milik istri, 
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d. atas dasar diakuinya mahar itu milik istri, maka apabila suami belum 

membayarnya berarti menjadi hutang suami, dan istri berhak 

menagihnya.
110

 

Mahar atau maskawin tidak ditetapkan jumlah minimum dan 

maksimumnya di dalam agama Islam. Hal ini disebabkan adanya perbedaan 

tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya, orang yang kaya 

mempunyai kemampuan memberi maskawin yang lebih besar jumlahnya 

kepada calon istrinya. Sebaliknya orang miskin ada yang tidak mampu 

memberinya. Oleh karena itu terserah kepada kemampuan yang bersangkutan 

disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan kawin untuk 

menetapkan jumlahnya.
111

 

Untuk bentuk maskawin bisa apa saja yang dapat dimiliki dan ditukarkan, 

kecuali benda-benda yang diharamkan Allah, seperti khammar, daging babi 

dan sebagainya. Begitu pula benda-benda yang tidak biasa dijadikan hak 

milik, seperti air, binatang-binatang yang tak biasa dimiliki dan sebagainya. 

Dalam pada itu ada pula mahar yang berbentuk upah yaitu seorang laki-laki 

mengawini seorang wanita yang maharnya diberikan dengan cara; laki-laki 

mengambil upah dari sesuatu pekerjaan kepada pihak istri. Perkawinan dengan 

mahar berupa upah ini disebut nikah bil ijarah.
112
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Dalam perkembangan saat ini, jujuran di masyarakat Bugis perantau 

dianggap sebagai momok dalam pernikahan oleh sebagian pemuda luar 

masyarakat Bugis yang ingin melamar sang wanita yang berasal dari 

masyarakat Bugis, besarnya jujuran yang diminta terkadang justru menjadi 

beban tersendiri untuk mereka. Uang jujuran yang cukup besar tersebut 

tentunya agak bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang 

artinya: 

“Perkawinan yang paling besar berkahnya, ialah yang paling ringan 

maharnya” 

 

Dari hadis tersebut sudah dapat memberikan gambaran bahwa sebaiknya 

dalam melakukan perkawinan tersebut sudah pasti tidak perlu memberatkan 

maharnya, sudah sangat jelas bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada 

calon mempelai pria untuk tidak memberatkan pihak pria dalam membayar 

maharnya. Meskipun memang dalam perkawinan Bugis perantau 

membedakan antara mahar dengan jujuran, tetapi disini dapat dikatakan 

bahwa status dari jujuran itu sendiri juga sudah menjadi kewajiban yang harus 

ditunaikan dalam perkawinan Jika tidak ada jujuran maka perkawinan tidak 

bisa dilaksanakan.
113

 

Agam Islam sebagai agama yang Rahmatan lil alamin tidak menyukai 

penentuan jujuran yang memberatkan pihak pria tersebut, sehingga 

diharapkan perkawinan dilaksanankan dengan penuh kesederhanaan dan tidak 

berlebih-lebihan sehingga tidak ada terjadi unsur pemboros-borosan. Agama 
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Islam sangat tidak menyukai pemborosan, seperti yang tertuang dalam Al-

Qur‟an Surat Al-Isra‟ ayat 27 yang berbunyi: 

َن ٱلشَّيََِٰطنيِِۖ وََكاَن ٱلشَّۡيطََُٰن لَِربِِّوۦ َكُفو   ٧٢ ٗراِإنَّ ٱۡلُمَبذِّرِيَن َكانُ و اْ ِإۡخوََٰ
Artinya: “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara 

syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya” 

 

Berbeda dengan pemuda yang menganggap jujuran sebagai momok dalam 

perkawinan, bagi pemuda Bugis justru jujuran tersebut memang menjadi hal 

yang dianggap lumrah dan harus diperjuangkan. Perjuangan untuk memenuhi 

permintaan besarnya uang jujuran yang diminta oleh calon mempelai wanita 

menandakan keseriusan mereka dalam mempersunting gadis pujaannya. Jauh 

sebelum memasuki waktu peminangan, mereka sudah mempersiapkannya 

terlebih dahulu.
114

  

Selama pemberian jujuran itu tidak memberatkan dalam perkawinan maka 

sebenarnya hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, seperti hadis 

Mauquf yang berbunyi:
115

 

 َماَرآُه اْلُمْسِلُمْوَن َحَسًنا فَ ُهَو ِعْنَداَّللِّ َحَسنٌ 

Artinya: Apa yang dipandang oleh orang Islam adalah baik, maka baik 

pula di sisi Allah. (HR. Ahmad ditahrijkan oleh Ahmad dari Ibnu 

Mas‟ud) 
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Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, adat kebiasaan sudah berlaku di 

masyarakat baik di dunia arab maupun di bagian lain termasuk di Indonesia. 

Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang 

dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, 

disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut.
116

  

Ketika Islam datang membawa ajaran yang mengandung nilai-nilai 

uluhiyah (ketuhanan) dan nilai-nilai insaniyah (kemanusiaan) bertemu dengan 

nilai-nilai kebiasaan di masyarakat. Di antaranya ada yang sesuai dengan nilai-

nilai Islam meskipun aspek filosofinya berbeda. Adapula yang berbeda bahkan 

bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Di sinilah 

kemudian ulama membagi adat kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi al-

„adah al-shahihah (adat yang sahih, benar, baik) dan ada pula „adah al-

fasidah (adat yang mafsadah, salah, rusak).
117

 Hukum Islam sendiri mengakui 

keefektifan hukum adat dalam interpretasi hukum, sebagaimana kaidah 

fiqhiyah yang berbunyi:
118

  

 اَْلَعاَدُة ُُمَكََّمةٌ 

Artinya: Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum 
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Adat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dikukuhkan tetap 

berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Untuk mendasarkan ini maka 

memerlukan syarat-syarat tertentu, karena tidak semua ketentuan adat dapat 

menjadi hukum menurut Islam. Ada beberapa syarat yang diharuskan seperti: 

1. Adat kebiasaan ini dapat diterima oleh akal sehat dan diakui oleh 

pendapat umum 

2. Sesuatu yang berkaitan dengan adat itu sudah berulang kali terjadi dan 

sudah umum dipraktekkan orang. 

3. Kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjalan dan tidak boleh ada 

adat yang berlaku. 

4. Tidak ada persetujuan antara dua belah pihak yang berlainan dengan 

kebiasaan itu. 

5. Tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur‟an dan nash, kerena lebih 

kuat dibanding dengan adat kebiasaan.
119

 

Masyarakat Bugis perantau telah lama melakukan jujuran dan 

memberlakuan jujuran tersebut secara umum, sehingga bagi masyarakat Bugis 

yang akan melakukan pernikahan, sudah pasti di dalamnya terdapat jujuran. 

Bagi masyarakat Bugis perantau sendiri, jujuran tersebut merupakan tradisi 

yang harus tetap ada dan dipertahankan. Karena jujuran bukan hanya sebagai 

pelestarian budaya, tetapi juga untuk kemaslahatan bagi mempelai wanita 

sebagai bekal ia nanti dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu 

juga jujuran telah meringankan pihak mempelai wanita dalam pelaksanaan 
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pesta perkawinan. Sehingga adat tersebut baik untuk tetap ada dan tidak 

bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana dengan kaidah fiqhiyah yang 

berbunyi:  

ُب الَعَمُل   ِِبَاإْسِتْعَماُل النَّاِس ُحَجٌة َيَِ

Artinya:  “Apa yang diperbuat orang banyak adalah hujjah 

(alasan/argumen/dalil) yang wajib diamalkan” 

 

Maksud kaidah ini adalah apa yang sudah menjadi adat kebiasaan di 

masyarakat, menjadi pegangan, dalam arti setiap anggota masyarakat 

menaatinya.ُDalam kaidah fihiyah yang lain juga menyebutkan yaitu:
120

 

َا تُ ْعتَ بَ ُر اَْلَعاَدُة ِإَذا اْضطَ   َرَدْت َأو َغَلَبتْ ِإَّنَّ

Artinya: “Adat yang dianggap(sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah 

adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum” 

 

Maksudnya, tidak dianggap kebiasaan yang bisa dijadikan pertimbangan 

hukum apabila adat kebiasaan itu hanya sekali-sekali terjadi dan/atau tidak 

berlaku umum. Kaidah ini sesungguhnya merupakan dua syarat untuk bisa 

disebut adat, yaitu terus menerus dilakukan dan bersifat umum 

keberlakuannya. Kemudian kaidah fiqhiyah yang lain juga menyebutkan : 

َرُة لِلَغاِلِب الشَّاِئِع اَْل لِلنَّا ِدرِ   الِعب ْ

Artinya:  “Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh 

manusia bukan dengan yang jarang terjadi” 
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Perkawinan yang pelaksanaannya dengan menggunakan jujuran yang 

besarnya telah disepakati dan disetujui melalui perundingan dan penuh 

kerelaan antara kedua belah pihak,tanpa ada rasa terpaksa sama sekali maka 

perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam. Namun sebagaimana yang 

terjadi pada saat ini, jujuran mengalami pergeseran makna, yang awalnya 

tujuan dari jujuran itu hanyalah untuk sebagai bentuk pemberian rasa hormat 

kepada calon mempelai wanita yang akan di pinang dan untuk kemaslahatan 

dalam perkawinan, sekarang jujuran mulai dimaknai sebagai ajang gengsi 

materi. Semakin besar gengsi dari pihak wanita maka semakin besar juga 

jujuran yang akan diminta. Meriahnya pesta perkawinan ditentukan besarnya 

jujuran yang diminta. 

Niat sangat penting dalam menentukan kualitas maupun makna perbuatan 

seseorang, apakah seseorang melakukan suatu perbuatan itu dengan niat 

ibadah kepada Allah dengan melakukan perbuatan yang diperintahkan atau 

disunahkan atau yang dibolehkan oleh agama, ataukah dia melakukan 

perbuatan tersebut bukan dengan niat ibadah karena Allah, tetapi semata-mata 

karena kebiasaan saja.
121

 

 اْلُُموُر ِبََقاِصِدىَ ا

Artinya: “Segala perbuatan tergantung pada niat”. 
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Dalam hadis Nabi: 

َا ِلُكلِّ اْمرٍِئ َما نَ َوى َفَمْن   َا اْْلَْعَماُل َِبلنَِّياِت َوِإَّنَّ ِإَِل اَّللِّ َوَرُسوِلِو  َكاَنْت ِىْجَرتُوُ ِإَّنَّ

بُ َها َأْو اَْمرَأٍَة يَ ْنِكُحَها َفِهْجَرتُُو إَِل َما َىاَجَر إلَْيِو   َوَمْن َكاَنْت ِىْجَرتُُو لُدنْ َيا ُيِسي ْ

Artinya: “setiap perbuatan itu bergantung kepada niatnya dan bagi setiap 

orang sesuai dengan niatnya. Barang siapa berhijrah karena Allah dan 

Rasul-Nya dan barang siapa hijrahnya karena mengharapkan kepentingan 

dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang 

diniatkannya”. (HR. Bukhari Muslim dari Umar bin Kattab).
122

 

Dikalangan mazhab Hambali menyatakan bahwa tempat niat ada di dalam 

hati, karena niat adalah perwujudan dari maksud dan tempat dari maksud 

adalah hati. Jadi apabila meyakini atau beritikad di dalam hatinya itupun 

sudah cukup; dan wajib niat didahulukan dari perbuatan. Fungsi niat adalah:
123

 

1. Untuk membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan. 

2. Untuk membedakan kualitas perbuatan, baik kebaikan ataupun kejahatan. 

3. Untuk menentukan sah tidaknya suatu perbuatan ibadah tertentu serta 

membedakan yang wajib dan yang sunnah. 

Perlu diluruskan kembali praktek jujuran yang seperti itu sehingga masih 

bisa diterima oleh hukum Islam. Namun selama praktek jujuran yang 

dilakukan berdasarkan asas perkawinan hukum Islam yang di dalamnya 
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mengandung asas kerelaan dan kesepakatan antara pihak calon mempelai pria 

dan calon mempelai wanita dalam penentuan jujuran tersebut, tidak 

memberat-beratkan nilai jujuran, besarnya jujuran yang diminta sesuai 

dengan kemampuan pihak calon mempelai wanita, dan semua itu demi 

kemaslahatan mempelai wanita maka hal tersebut tidak bertentangan dengan 

Al-Quran dan Hadis sehingga adat jujuran dapat dikategorikan sebagai adat 

yang baik yaitu Al-adah Al-Shahihah. Hukum Islam menerima adat yang baik 

(al-shahihah) selama adat tersebut membawa maslahat untuk diterapkan.
124
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B. Kedudukan Harta Dalam Perkawinan Adat Bugis Perantau di Kutai 

Kartanegara Menurut Perspektif Hukum Islam 

Dalam harta perkawinan dikenal dengan yang namanya barang bawaan, 

yang dimaksud dengan barang bawaan adalah segala perabot rumah tangga 

yang dipersiapkan oleh istri dan keluarga, sebagai peralatan rumah tangga 

nanti bersama suaminya.
125

 

Menurut adat tertentu, yang menyediakan perabot rumah tangga seperti ini 

adalah pihak istri dan keluarganya. Tindakan ini merupakan salah satu 

bantuan untuk menyenangkan perempuan yang memasuki hari-hari 

pernikahan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW disebutkan yang artinya :
126

  

“Dari Ali r.a. katanya, “Rasulullah SAW memberi barang bawaan kepada 

Fatimah berupa pakaian, kantong tempat air terbuat dari kulit, bantal 

berenda.” 

Sebenarnya yang bertanggung jawab secara hukum untuk menyediakan 

peralatan rumah rangga, seperti tempat tidur, perabot dapur dan sebagainya 

adalah suami. Istri dalam hal ini tidak mempunyai tanggung jawab, sekalipun 

mahar yang diterimanya cukup besar, lebih besar daripada pembelian alat 

rumah tangga tersebut. Hal ini karena mahar itu menjadi hak perempuan 

sebagai imbalan dari penyerahan dirinya kepada suami dan bukan sebagai 

harga dari barang-barang peralatan rumah tangga untuk istrinya. Jadi, mahar 
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adalah hak mutlak bagi istri bukan bagi ayahnya atau suaminya. Karena itu, 

tidak ada seorangpun yang lebih berhak selain dirinya.
127

 

Dalam hal barang atau harta bawaan antara suami dan istri, pada dasarnya 

tidak ada antara keduanya (harta suami dan harta istri) karena perkawinan. 

Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya. Demikian juga 

harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. 

Harta atau barang bawaan dari kedua belah pihak serta harta yang 

diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-

masing, sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain dalam perjanjian 

perkawinan. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan 

perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah 

atau lainnya. 

Jika peralatan rumah tangga dibeli sendiri oleh istri atau diberikan oleh 

orang tuanya, maka ia menjadi pemiliknya secara mutlak. Suaminya tidak 

berhak sedikit pun terhadap barang-barang tersebut. Begitu juga apabila suami 

membawa barang miliknya sendiri.Imam Malik berkata bahwa suami berhak 

memanfaatkan peralatan rumah tangga istrinya sesuai dengan kebiasaan yang 

berlaku dalam masyarakat.
128

 

Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan 

adanya harta milik masing-masing suami istri. Harta bersama tersebut dapat 

meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat surat berharga, 

sedang yang tidak berwujud bisa berupa hak atau kewajiban. Keduanya dapat 
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dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya. 

Suami atau istri tanpa persetujuan dari salah satu pihak tidak diperbolehkan 

menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hal ini, baik suami 

maupun istri mempunyai pertanggungjawaban untuk menjaga harta 

bersama.
129

 

Dalam hal pertanggungjawaban utang, baik terhadap utang suami maupun 

istri, bisa dibebankan pada hartanya masing-masing. Sedang terhadap utang 

yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, maka dibebankan pada harta 

bersama. Akan tetapi, bila harta bersama tidak mencukupi, maka dibebankan 

pada harta suami. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi, maka 

dibebankan pada harta istri.
130

 

Bila diperhatikan ketentuan hukum Islam yang menyangkut hak istri atas 

nafkah yang wajib dipenuhi suaminya, sebagaimana ditentukan baik dalam 

Al-Qur‟an maupun dalam Hadis, maka pada dasarnya hukum Islam 

menentukan bahwa harta milik istri selama dalam perkawinan adalah berupa 

harta yang berasal dari suami sebagai nafkah hidupnya. Kecuali itu apabila 

suami memberikan sesuatu kepada istri berupa harta benda yang menurut adat 

kebiasaan khusus menjadi milik istri, seperti perhiasan, mesin jahit, alat-alat 

rias dan sebagainya, maka harta benda itu menjadi hak istri. Adapun harta 

benda yang menurut adat kebiasaan tidak khusus menjadi milik istri, seperti 

perabot rumah tangga, meja, kursi, tempat tidur dan sebagainya, tetap menjadi 
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milik suami. Ketentuan ini berlaku apabila yang bekerja mencukupkan 

kebutuhan keluarga hanya suami, istri tidak boleh ikut sama sekali.
131

 

Berbeda halnya apabila keperluan rumah tangga diperoleh dari hasil 

bekerja suami istri. Dalam hal ini, harta benda yang diperoleh selama 

perkawinan menjadi harta bersama dengan memperhatikan besar kecilnya 

saham masing-masing ketika terwujudnya harta benda itu. Apabila suami istri 

bekerja sama kuat, maka masing-masing memiliki hak yang sama kuat pula. 

Apabila suami lebih besar sahamnya, maka bagian suami lebih besar. 

Berkenaan dengan harta bersama ini terdapat juga di dalam Kompilasi 

Hukum Islam. Harta bersama ini diatur di dalam Bab XIII, Pasal 85-97 yang 

mengatur lebih rinci daripada Undang Undang Perkawinan yang hanya 

membahas hanya satu Pasal saja, yaitu Pasal 35 ayat (1).132 

Dalam masyarakat Bugis perantau sendiri, harta jujuran yang telah 

diberikan dari pihak mempelai pria kepada mempelai wanita itu sendiri 

sepenuhnya telah menjadi hak milik sang mempelai wanita. Apapun bentuk 

jujuran yang diberikan, maka itu sepenuhnya telah menjadi hak dari wanita 

tersebut. Harta jujuran jika dikaitkan dengan hukum Islam maka statusnya 

seperti dengan harta bawaan, yang dimana harta tersebut untuk penguasaannya 

penuh berada di tangan mempelai wanita. Terkadang jujuran yang diberikan 

bukan hanya uang saja, tetapi juga ditambah dengan kendaraan bermotor atau 

bahkan bisa ditambah dengan sebidang tanah. Jika terjadi hal demikian maka 
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kendaraan bermotor ataupun tanah tersebut akan diatasnamakan mempelai 

wanita tersebut.
133

 

Untuk penggunaan harta jujuran yang selain uang, suami biasanya bisa 

menggunakannya atas persetujuan istri, jika harta jujuran tersebut berupa 

kendaraan bermotor maka sang suami harus mendapatkan izin dan kerelaan 

dari istrinya untuk menggunakannya. Jika tidak ada izin dari istrinya maka ia 

tidak dapat menggunakan harta jujuran tersebut. Begitu pula jika dikemudian 

hari terjadi hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya perceraian maka harta 

jujuran tersebut tidak ikut dibagi bersama seperti halnya harta bersama dalam 

perkawinan.
134

 

Di dalam masyarakat Bugis perantau harta jujuran memang berbeda 

dengan mahar dalam perkawinan, penulis melihat bahwa jujuran tersebut 

merupakan pemberian atau hadiah yang wajib ada di dalam perkawinan adat 

Bugis perantau. Penggunaan jujuran berada pada pihak mempelai wanita saja 

yang berhak memiliki dan menggunakannya. Namun bukan berarti mempelai 

pria tidak dapat menggunakan harta jujuran tersebut, karena sepanjang ada 

izin dan kerelaan dari mempelai wanita maka sang mempelai pria dapat 

menggunakannya. Sama seperti di dalam mahar, semisal mahar yang 

diberikan adalah alat shalat berupa sajadah, maka dengan izin dan kerelaan 

dari sang mempelai wanita, mempelai pria tersebut dapat menggunakan 

sajadah tersebut untuk melaksanakan shalat. 
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa status dan kedudukan harta jujuran 

dalam hukum Islam adalah seperti pemberian atau hadiah dari pihak mempelai 

pria kepada mempelai wanita. Harta tersebut sepenuhnya menjadi hak milik 

mempelai wanita, yang dimana mempelai wanita memiliki kekuasaan penuh 

untuk menggunakan, menghibahkan, bahkan menjual harta jujuran tersebut 

tanpa harus melalui persetujuan suaminya. Tetapi meskipun begitu, mempelai 

pria juga bisa menggunakan harta jujuran tersebut sepanjang ada izin dan 

kerelaan dari mempelai wanita unutk menggunakan harta jujuran tersebut. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada 

bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Tradisi jujuran dalam masyarakat adat Bugis perantau di Kabupaten Kutai 

Kartanegara merupakan tradsi yang sudah ada sejak jaman nenek moyang 

mereka, dilakukan secara turun menurun dan berlaku hingga sekarang. 

Jujuran merupakan satu kesatuan dari prosesi perkawinan adat dalam 

masyarakat Bugis perantau di Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi 

tolak ukur keberlanjutan rencana pernikahan. Agama Islam memandang 

jujuran sebagai Al-adah Al-Shahihah selama jujuran  tersebut 

dilaksanakan dengan baik dengan penuh kerelaan dan kesepakatan tanpa 

ada keterpaksaan dari masing-masing pihak. Namun dimasa saat ini 

jujuran perlu mendapatkan perhatian khusus karena sudah mulai 

mengalami pergeseran makna ke arah yang lebih materialistis. Dalam 

kaidah al-dharar yang harus dihilangkan bukan tradisi jujuran melainkan 

kemudharatannya seperti  besarnya jujuran yang diminta sangat tinggi 

sehingga memberatkan pihak mempelai pria untuk memenuhinya. Dengan 

tingginya jujuran yang diminta maka berpotensi untuk terjadinya 

penundaan perkawinan hingga kegagalan untuk melaksanakan perkawinan 

yang tentunya sangat akan merugikan bagi calon mempelai pria maupun 

wanita.  
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2. Kedukan dan akibat hukum harta jujuran dalam perkawinan masyarakat  

adat Bugis perantau di Kabupaten Kutai Kartanegara jika dalam 

pandangan Hukum Islam dapat dianggap seperti pemberian atau hadiah 

yang diwajibkan di dalam perkawinan adat Bugis perantau. Harta jujuran 

tersebut sepenuhnya dikuasai oleh mempelai wanita kecuali ia merelakan 

harta jujuan tersebut untuk digunakan bersama suaminya, terutama untuk 

jujuran yang dalam bentuk benda selain uang. Uang jujuran digunakan 

bersama untuk menyelenggarakan pesta perkawinan. Jika dikemudian hari 

terjadi perceraian, harta jujuran tersebut tidak perlu dibagi lagi karena 

sudah menjadi sepenuhnya hak istri, tidak bercampur dengan harta 

bersama. 

B. Saran-Saran 

1. Diharapkan dalam penentuan besarnya jujuran tidak memberatkan dan 

sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki sehingga tidak terjadi 

penundaan perkawinan hingga batalnya perkawinan yang tentunya hal 

tersebut malah membawa dampak negatif kedepannya. 

2. Kepada masyarakat adat Bugis perantau hendaknya tetap melestarikan 

budaya jujuran dalam perkawinan dengan menekankan pada asas 

musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak sehingga tidak ada 

yang merasa terbebani dengan jujuran tersebut.  
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3. Tradisi jujuran yang dilakukan dalam masyarakat Bugis perantau perlu 

dikembangakan pada arah yang lebih Islami dan dilestarikan kepada 

generasi selanjutnya, karena mengangkat harkat dan martabat kaum wanita 

itu sendiri. 
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