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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pernikahan Menurut Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Secara etimologi kata pernikahan berasal dari kata nikah. Sedangkan

kata nikah berasal dari bahasa arab  yaitu:

َنْكًحا–َیْنِكُح–َنَكَح 
artinya bergaul atau bercampur; dalam  bahasa Indonesia berarti

perkawinan.25Wahbah az-Zuhaili mengartikan kata nikah secara

etimologi berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah

hubungan intim dan akad sekaligus, yang dalam syariat dikenal dengan

akad nikah.26 Dalam Ensiklopedi Islam al-Kamil disebutkan pengertian

pernikahan adalah akad syar’i yang dapat menghalalkan hubungan

seksual antara dua jenis (manusia).27

Pengertian tersebut semakna dengan kata pernikahan atau dalam

bahasa arabnya az-zawaju secara etimologi berasal dari kata az-zauju

(genap) lawan kata dari al-fardhu (sendiri, ganjil) dan dipergunakan

untuk beragam maksud yang diantaranya adalah untuk kata an-nikaah

(nikah); bangsa Arab biasa mengatakan, “Tazawwaja fii banii fulaan”

yang artinya “Menikahi wanita dari suku fulan”. Jadi, kata az-zawaju

berarti an-nikaah; dengan pernikahan berarti terjalinnya suatu hubungan,

interaksi percampuran antara dua pihak (laki-laki dan perempuan).28

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa nikah adalah

perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri dengan

25A. Zainudin, Muhammad Jamhari, Al-Islam2 (Muamalah dan Ahlak),
(Semarang:Putaka, TT), h.29

26Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
h.38-39

27Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at-Tuwaijiri, Ensiklopedi Islam al-Kamil,
(Jakarta: Dar as-Sunnah, 2011), cet. ke-9, h. 1014

28 Yusuf ad-Duraiwisy, Nikah Siri, Mut’ah dan Kontrak, (Jakarta: Darul Haq, 2010), h.
15-16
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resmi.29 Dengan demikian maka pernikahan secara etimologi dapat

diartikan sebagai perjodohan antara seorang laki-laki dan perempuan

untuk menjadi suami isteri.

Pengertian pernikahan secara terminologi adalah seperti yang

idefinisikan oleh beberapa ahli, diantaranyaMuhammad Ali yang

mendefinisikan bahwa, pernikahan adalah perjodohan antara seorang

laki-laki dan seorang perempuan untuk menjadi suami isteri.30

Menurut Hilman Hadikusuma pernikahan adalah akad (perikatan)

antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. Akad nikah

tersebut harus diucapkan oleh si wali wanita dengan jelas berupa ijab

(permintaan) dan diterima (qobul) oleh calon suami yang dilaksanakan di

hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.31

Yusuf ad-Duraiwisy mendefinisikan pernikahan adalah perjanjian

yang bersifat syar’i yang berdampak pada halalnya seseorang (laki-laki

atau  perempuan) memperoleh kenikmatan dengan pasangannya dalam

bentuk yang disyariatkan , dengan ikrar tertentu secara sengaja.32

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada

Pasal 1 disebutkan pengertian pernikahan bahwa, “Perkawinan adalah

ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami

isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.33

Pernikahan atau perkawinan merupakan sunatullah yang berlaku

pada setiap makhluk dan secara mutlak terjadi pada kehidupan baik

binatang, tumbuhan maupun manusia. Dengan adanya perkawinan, maka

29 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar
Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), Cet. ke-3, h. 614

30 Muhammad Ali, Kamus Bahasa Indonesia Modern, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h.
168

31Hilman Hadikusuma, Hukum Pernikahan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum
Adat dan Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 11

32Yusuf ad-Duraiwisy, Op.cit., h. 18
33Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling Perkawinan, (Yogyakarta: Yayasan

Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1984), h. 101
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setiap makhluk yang ada di bumi ini akan dapat melanjutkan

keturunannya.

Allah swt tidak akan membiarkan manusia berlaku liar dan

mengumbar hawa nafsu seperti yang terjadi pada binatang.34 Allah SWT

meletakkan kaidah-kaidah yang mengatur, menjaga kemuliaan dan

kehormatan manusia, yakni dengan pernikahan secara syar’i yang

menjadikan hubungan antara pria dan wanita menjadi hubungan yang

sakral dan mulia. Didasari atas kerelaan, adanya serah terima, serta

kelembutan dan kasih sayang antar keduanya, sehingga dengan

perkawinan seperti itu nafsu seksual akan disalurkan secara benar dan

dapat menjaga kelangsungan keturunan serta dapat menjaga kehormatan

kaum hawa dari perilaku yang tidak senonoh.

Pernikahan tidak terbatas pada pergaulan antar suami dan isteri,

melainkan juga ikatan kasih sayang pasangan hidup tersebut, yang

nantinya akan berpindah kebaikannya kepada semua keluarga dari kedua

belah pihak. Kedua keluarga dari masing-masing pihak menjadi satu

dalam segala urusan tolong menolong, menjalankan kebaikan, serta

menjaga dari segala kejahatan, di samping itu dengan melangsungkan

pernikahan bahkan seorang dapat terpelihara dari kebinasaan akibat hawa

nafsunya.

Pernikahan yang merupakan perbuatan mulia tersebut pada

prinsipnya, dimaksudkan untuk menjalin ikatan lahir batin yang sifatnya

abadi dan bukan hanya untuk sementara waktu, yang kemudian

diputuskan lagi. Atas dasar sifat ikatan perkawinan tersebut, maka

34Jika manusia tidak mengikuti yang disyariatkan oleh Allah SWT, maka manusia akan
selevel dengan binatang bahkan bisa rendah dari binanatang. Firman Allah SWT dalam Al-qur’an
Surah Al A’raf: 179 : artinya Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam)
kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk
memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk
melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak
dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan
mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.
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dimungkinkan dapat didirikan rumah tangga yang damai dan teratur,

serta memperoleh keturunan yang baik dalam masyarakat.35

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Buku I tentang

Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah

dirumuskan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah

pernikahan yaitu, “Akad yang sangat kuat atau miiltsaaqon gholiizhan

untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan

ibadah.36

Dalam al-Qur’an ada dua kata kunci yang menunjukkan konsep

pernikahan, yaitu zawwaja dan kata derivasinya yang berjumlah lebih

kurang dalam 20 Ayat dan nakaha dan kata derivasinya sebanyak lebih

kurang dalam 17 Ayat. Yang dimaksud dengan nikah dalam konteks

pembicaraan ini adalah ikatan (akad) perkawinan.37

Perlu pula dikemukakan bahwa Ibnu Jini pernah bertanya kepada

Ali mengenai arti ucapan mereka nakaha al-mar’ah,  maka beliau

menjawab, “Orang-orang arab menggunakan kata nakaha dalam konteks

yang berbeda, sehingga maknanya dapat dipisahkan secara halus, agar

tidak menyebabkan kesimpangsiuran. Kalau mereka mengatakan nakaha

fulan fulanah, yang dimaksud adalah ia menjalin ikatan perkawinan

dengan seorang wanita. Akan tetapi apabila mereka mengatakan nakaha

imraatahu, yang mereka maksudkan tidak lain adalah persetubuhan.38

Lebih jauh lagi al-Karkhi berkata bahwa yang dimaksud dengan

nikahadalah ikatan perkawinan, bukan persetubuhan. Dengan demikian

bahwa sama sekali tidak pernah disebutkan dalam al-Qur’an kata nikah

35 Mahmud Junus, Hukum Perkawinan Islam Menurut Madzhab: Sayfi’i, Hanafi, Maliki
dan Hambali,(Jakarta: Pustaka Mahmudiyah, 1989), h. 110

36 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Presindo,
1995), h. 114

37Al-Garib al-Asfihani, Mufradat al-Fash al-Qur’an, (Dar al-Katibal-‘Arabi), ttp, h. 220
38 Al-Fakhr al-Razi, Al-Tafsir al-Kabir, (Teheran: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyat), tt, h. 59
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dengan arti wati’ (persetubuhan)  karena al-Quran menggunakan kinayah.

Penggunaan kinayah tersebut termasuk gaya bahasa yang halus.39

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan ulama fiqh, tetapi

seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun

redaksionalnya berbeda. Ulama Syafi’i mendefinisikannya dengan “Akad

yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami isteri dengan

lafal nikah (kawin) atau yang semakna dengan itu”. Sedangkan ulama

Hanafi mendefinisikannya dengan “Akad yang memfaedahkan halalnya

melakukan hubungan suami isteri antara seorang lelaki dan seorang

wanita selama tidak ada halangan syar’i”.

Definisi jumhur ulama menekankan pentingnya menyebutkan lafal

yang dipergunakan dalam akad nikah tersebut, yaitu harus lafal nikah,

kawin atau yang semakna dengan itu. Dalam definisi ulama Hanafi, hal

ini tidak diungkapkan secara jelas, sehingga segala lafal yang

mengandung makna halalnya seorang laki-laki dan seorang wanita

melakukan hubungan seksual boleh dipergunakan, seperti lafal hibah.

Yang mendapatkan perhatian khusus bagi ulama Hanafi, disamping

masalah kehalalan hubungan seksual, adalah tidak adanya halangan

syara’ untuk menikahi wanita tersebut. Misalnya, wanita itu bukan

mahram dan bukan pula penyembah berhala. Menurut jumhur ulama, hal-

hal seperti itu tidak dikemukakan dalam definisi mereka karena hal

tersebut cukup dibicarakan  dalam persyaratan nikah.

Imam Muhammad Abu Zahrah, pakar hukum Islam dari

Universitas al-Azhar Kairo Mesir berpendapat bahwa perbedaan kedua

definisi di atas tidaklah bersifat prinsip. Yang menjadi prinsip dalam

definisi tersebut adalah nikah itu membuat seorang lelaki dan seorang

wanita halal melakukan hubungan seksual. Untuk mengkompromikan

kedua definisi tersebut, Abu Zahrah mengemukakan definisi nikah

sebagai “Akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara

39Muhammad Ali as-Shabuni, Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur’an, (Kuwait: Dar al-
Qur’an al-Karim, 1972), h. 285
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seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong menolong di antara

keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya”.

Hak dan kewajiban yangdimaksudkan Abu Zahrah adalah hak dan

kewajiban yang datangnya dari

asy-Syar’i Allah SWT dan Rasul-Nya.40

Dengan demikian pernikahan menurut hukum Islam pada

prinsipnya merupakan ibadah dalam rangka mentaati perintah Allah

SWT. Hal ini mengisyaratkan bahwa pernikahan tidak hanya sekedar

ikatan antara seorang pria dengan wanita untuk membentuk kehidupan

keluarga atau rumah tangga guna memenuhi naluri kebutuhan duniawi

semata, melainkan juga dengan pernikahan dimaksudkan untuk

memenuhi kebutuhan ukhrowi (akhirat) di kemudian hari.41

Oleh karena itu, pernikahan menurut hukum Islam merupakan

ikatan lahir batin yang sifatnya agung dan suci antara pasangan pria dan

wanita, yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang penuh

ketenangan (sakinah), penuh rasa cinta kasih (mawaddah) dan senantiasa

mengharapkan limpahan rahmat dari Allah SWT.

Berdasarkan beberapa pengertian pernikahan di atas

menggambarkan, bahwa pernikahan merupakan suatu perjanjian atau

akad antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk hidup

berumah tangga, yang di dalamnya termasuk pengaturan hak dan

kewajiban serta saling tolong menolong dari kedua belah pihak.Dalam

pandangan umat Islam, pernikahan merupakan asas pokok kehidupan

dalam pergaulan, sebagai perbuatan yang sangat mulia dalam mengatur

kehidupan berumah tangga. Pertalian nikah atau perkawinan, juga

merupakan pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan

umat manusia.

40 Tim Redaksi,Insklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru VanHoeve, 1996), h. 1329
41Ibid., h. 115
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b. Dasar Hukum Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan yang dilakukan antara pasangan

seorang priadengan seorang wanita, pada hakekatnya merupakan naluri

atau fitrahmanusia sebagai makhluk sosial guna melanjutkan

keturunannya. Bila dilihat dari aspek fitrah manusia tersebut,

pengaturanpernikahan tidak hanya didasarkan pada norma hukum yang

dibuat olehmanusia saja, melainkan juga bersumber dari hukum Tuhan

yang tertuangdalam hukum agama. Tinjauan pernikahan dari aspek

agama dalamhal ini terutama dilihat dari hukum Islam yang merupakan

keyakinansebagian besar masyarakat Indonesia.

Pernikahan pada dasarnya merupakan anjuran syara’ yang harus

dilaksanakan bagi yang mampu melaksanakannya, baik mampu secara

lahiriyah maupun secara batiniyah. Dalam hal ini, Islam sangat

menganjurkan bagi pemeluknya untuk melaksanakan pernikahan, karena

dengan pernikahan tersebut agar tercipta suatu kehidupan  yang tenteram,

bahagia dan adanya rasa kasih sayang antara keduanya. Allah swt

berfirman:

ا لَِّتسُۡكُنٓوْا ِإَلیَۡھا َوَجَعَل َبیَۡنُكم نُفِسُكمۡ َأزَۡوٰجَأنۡ َخَلَق َلُكم مِّنۡ َأۦَٓءاَیِٰتِھَوِمنۡ
42َیَتَفكَُّروَنلَِّقوۡمَوَرحَۡمًةۚ ِإنَّ ِفي َذِٰلَك َلٓأَیٰتمََّودَّة

Artinya:Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-
Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
berfikir.(Q.S. Ar-Ruum : 21).

Ayat ini menjelaskan, bahwa Allah SWT menjadikan segala yang

ada di muka bumi ini berpasang-pasangan. Begitu juga manusia

diciptakan secara berpasangan agar manusia merasa tenteram dan

terciptanya rasa kasih sayang antara keduanya serta dengannya dapat

meneruskan keturunan untuk kelangsungan hidup di dunia.

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman :

42Q.S. Ar-Ruum: 21
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ۦِۗلِھللَُّھِمنَفضۡٱِنِھُمَءُیغِۡإنَیُكوُنوْاُفَقَرٓاِئُكمَۡۚوِإَمٓاِعَباِدُكمِۡلِحیَنِمنۡلصَّٰٱَوِمنُكمَۡمىَٰأَیٰلۡٱَوَأنِكُحوْا
43.ِسٌعَعِلیمللَُّھَوٰٱَو

Artinya :“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara
kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba
sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang
perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka
dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi
Maha mengetahui” (Q.S. an-Nuur : 32)

Firman Allah SWT di atas  berisi anjuran untuk melaksanakan

pernikahan terhadap orang-orang yang masih sendirian bagi setiap

muslim. Menurut Hasbi ash-Shiddiqy  dalam kitabnya Tafsir al-Qur’an

mengatakan, “Perintah yang terkandung dalam ayat di atas adalah

mengandung anjuran dan bukan mengandung kemestian, terkecuali

apabila telah diminta yang demikian itu oleh si wanita”.44

Dalam al-Qur’an Surat an-Nisaa’ Ayat 1 Allah SWT berfirman :

ُھَماِرَجالَجَھاَوَبثَِّمنۡوَۡھاَزَوَخَلَقِمنِۡحَدةَوٰسلَِّذیَخَلَقُكممِّننَّفۡٱتَُّقوْاَربَُّكُمٱلنَّاُسٱَأیَُّھاَیٰٓ
45ۚءاَوِنَسٓااَكِثیر

Artinya :“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu
yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari
padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya
Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang
banyak...” (Q.S. an-Nisaa’ : 1)

Adanya anjuran untuk hidup berpasang-pasangan (kawin) adalah

agar dengan pernikahan tersebut dapat mengembangkan keturunan

sebagai kelangsungan hidup manusia di dunia,  keturuanan yang halal

karena telah dilaksankan perkawinan yang sah pual sesuai dengan

syariatnya. hal ini sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas.

Pernikahan dalam Islam merupakan sesuatu yang sangat esensial dan

perlu dilaksanakan oleh setiap manusia sebagai manivestasi sunatullah.

Pernikkhan juga merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dan dengan

adanya pernikahan itu manusia akan mendapatkan ketenteraman jiwa dan

43Q.S An Nuur: 32
44 Hasbi ash-Shiddiqy, Tafsir al-Qur’an, Juz IV, (Jakarta: tp., 1997), h. 241
45Q.S. An-Nisaa’ : 1
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terciptanya rasa cinta dan kasih sayang dalam mengarungi kehidupan di

dunia. Orientasi pernikahan yang utama adalah untuk menciptakan

keluarga yang sakinah mawaddah warohmah di dunia maupun di kahirat.

Hadits Rasulullah SAW yang menganjurkan untuk melaksanakan

pernikahan  adalah sebagai berikut :

ُل اِهللا َصلََّى اُهللا َعَلْیِھ َعْن َعْبِد اِهللا اْبِن َمْسُعْوِد َرِضَي اُهللا َعْنُھ َقاَل َلَنا َرُسْو
َیا َمْعَشَر الشََّباِب َمْن ِاْسَتطَاَع ِمْنُكُم ْالَباَءَة َفْلَیَتَزوَّْج َفِإنَُّھ َاَغضُّ : َوَسلََّم 

ُمتََّفٌق ﴿ِلْلَبَصِر َوَاْحَصُن ِلْلَفَرِج َوَمْن َلْم َیْسَتِطْع َفَعَلْیِھ ِبالصَّْوِم َفِإنَُّھ َلُھ ِوَجاٌء 
46﴾ْیِھَعَل

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud Radhiyallaahu ‘Anhu bahwa
Rasullulah SAW berkata, “Hai sekalian pemuda, barangsiapa di
antara kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah kawin.
Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (terhadap
yang dilarang oleh agama) dan memelihara faraj . Dan
barangsiapa yang tidak sanggup hendaklah berpuasa, karena
puasa itu adalah perisai baginya". (H.R. Bukhari dan Muslim).

Hadits di atas mengandung perintah bahwa bagi setiap muslim

yang telah mampu untuk melaksanakan pernikahan maka diharuskan

untuk segera menikah. Mampu di sini diartikan adalah mampu secara

fisik, secara materi dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya

sebagi sorang suami maupun seorang istri. Dalam kondisi tersebut

seorang muslim wajib melaksanakan pernikahan dan jika hal itu

diabaikan berarti ia telah menyalahi hadits Nabi Muhammad SAW

sebagaimana telah dinyatakan dalam haditsnya :

َعْن َاَنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اُهللا َعْنُھ َانَّ النَِّبيَّ َصلََّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َحِمَداَهللا 
َوَاَتَزوَُّج النَِّساَء َلِكنِّي َاَنا ُأَصلِّي َوَاَناُم َوَاُصْوُم َوَاْفِطُر: َوَاْثَنى َعَلْیِھ َوَقاَل 

47﴾ُمتََّفٌق َعَلْیِھ﴿. َفَمْن َرِغَب َعْن ُسنَِّتي َفَلْیَس ِمنِّي 

Artinya :”Dari Anas bin Malik Radhiyallaahu ‘Anhu bahwa Nabi
SAW memuji Allah dan menyanjung-Nya dan beliau bersabda,
“Tetapi aku shalat, namun aku tidur, aku berpuasa juga aku
berbuka dan aku menikahi para wanita, maka barangsiapa tidak
menyukai sunnahku, maka buakan termasuk golonganku”
(Muttafaqun ‘Alaihi).

46 Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2011), h. 477
47Ibid
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Hadis tersebut menegaskan bahwa nikah adalah suatu sunnah Nabi

SAW yang harus diikuti oleh setiap muslim. Jika pernikahan itu

diabaikan berarti ia mengabaikan perintah secara syari’at yang dibawa

oleh Nabi Muhammad SAW dan bukan termasuk dari golongan

pengikutnya. Hal ini berarti bahwa  pernikahan adalah jelas merupakan

sunnah nabi yang harus diikuti oleh semua umatnya.

Hukum pernikahan menurut segolongan fuqaha, yakni jumhur

berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah, sementara golongan

Zhahiri berpendapat bahwa nikah itu wajib. Sedangkan para ulama

Maliki mutaakhirinberpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian

orang, sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang

lain lagi. Hal yang demikian menurut mereka adalah ditinjau berdasarkan

kekhawatiran terdapat kesusahan (kesukaran) dalam dirinya. Fuqaha

yang berpendapat bahwa nikah itu wajib bagi sebahagian orang, sunnah

untuk sebagian yang lain dan mubah untuk sebagian yang lainnya lagi,

didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan.48

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah menyebutkan,

bahwa hukum nikah dalam Islam asalnya adalah mubah, akan tetapi

hukum tersebut dapat berubah menurut perubahan keadaan orang yang

akan melaksanakan pernikahan, yaitu :49

1) Wajib, yaitu bagi orang yang sudah mampu untuk kawin, nafsunya

telah mendesak dan dikhawatirkan akan terjerumus dalam perizinan,

maka dalam kondisi demikian ia diwajibkan untuk segera menikah

dengan alasan untuk menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib,

sedangkan untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan

jalan kawin.

2) Sunnah, yakni bagi orang yang telah mendesak lagi mampu untuk

kawin tetapi masih dapat untuk menahan dirinya dari perbuatan zina,

maka sunnahlah ia untuk menikah.

48 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), cet. ke-3, h. 394-395
49 Sayyid Sabiq, Op.cit., h. 15
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3) Mubah, yakni bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan

yang mengharamkan untuk kawin, maka baginya adalah mubah untuk

menikah.

4) Makruh, yaitu bagi orang yang memiliki lemah syahwat dan tidak

sanggup memberi belanja kepada isterinya, sekalipun tidak merugikan

isterinya.

5) Haram, yaitu setiap orang yang tidak mampu untuk memenuhi nafkah

lahir dan batin kepada isterinya serta nafsunya tidak mendesak, maka

haram baginya untuk menikah.

2. Kriteria Pemilihan Suami/Istri

Salah satu kesempurnaan syariat agama Islam adalah adanya tuntunan

dalam memilih kriteria calon suami atau istri. Sebagaimana Hadits  Nabi

SAW.

َعْن َاِبي ُھَرْیَرَة َرِضَي اُهللا َعْنُھ َعِن النَِّبيِّ َصلَّي اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل ُتْنَكُح َو
ْرَأُة ِلَاْرَبٍع ِلَماِلَھا َوِلَحَسِبَھا َوِلَجَماِلَھا َوِلِدْیِنَھا َفاْظَفْر ِبَذاِت الدِّْیِن َتِرَبْت َیَداَكاْلَم
50)متفق علیھ مع بقیة السبعة(

Artinya:“Diriwayatkan dari abu Hurairah r.a bahwa Rasullulah saw
bersabda :”Wanita-wanita itu hendaknya dikawin karena empat
perkara,karena hartanya, karena kedudukannya, karena
kecantikannya,dan karena agamanya. (jika tidak demikian) hendaklah
kamu memilih yang beragama, pasti kamu berbahagia.”(Hadist
disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, beserta persyaratan
Imam yang tujuh).

Dari hadist diatas ,dapat dilihat bahwa Nabi membagi kriteria

seorang lelaki dalam memilih calon istri,yaitu :

a. Berdasarkan kekayaan

Beberapa lelaki kadang memilih istri dari kekayaannyadan dengan

harapan akan terpenuhi segala kebutuhannya dan agar dapat

memecahkan kesulitan hidup yang bersifat materi.

b. Berdasarkan Nasabnya

50Ibnu Hajar al-Asqalani, OP.Cit, h. 479
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Nasab istri dalam berbagai keadaan umum menjadi keinginan

banyak orang. Lelaki yang memilih istri karena nasabnya berkeinginan

agar kedudukannya juga dapat terangkat dengan tingginya kedudukan

istri. Disamping itu pemilihan berdasarkan nasab ini juga akan

berpengaruh kepada keturunan-keturunan nya. Jika istri berasal

keturunan keluarga baik-baik maka dalam berkeluaraga akan mampu

menjadi teladan bagin anak-anaknya di kemudian hari.

c. Berdasarkan kecantikannya

Lelaki yang memilih istri karena kecantikannya untuk bersenang-

senang sehingga mendorang untuk menjaga diri dari tidak melihat

perempuan lain dan juga tidak melakukan perbuatan yang dibenci

Allah.

d. Berdasarkan agamanya

Nabi mengungkapkan bahwa jika seorang laki-laki memilih istri

karena agamanya maka ia beruntung. Oleh karena itu,seorang lelaki

dalam memilih calon istri hendaknya memprioritaskan

agamanya,daripada kekayaan,nasab,dankecantikannya.51

Salah satu dari empat perkara diatas diakhiri dengan memillih calon

suami atau istri berdasarkan agamanya, karena agama akan membawa

kepada kebahagiaan rumah tangga.

Bagi para wanita juga diajarkan bagimana memilih suami yg baik.

Karena dalam menjalani kehidupan berumah tangga  suami merupakan

pemimpin yang akan menentukan baik atau buruknya suatu rumah tangga.

Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW memberikan gambaran bagi seorang

wanita dalam memilih suami. Beliau lebih memilih seorang yang fakir,

menjaga dirinya, suci jiwanya, tingkah lakunya benar, dan baik akhlaknya

dari pada orang kaya yang tidak memilii sifat-sifat terpuji.52

51Abdur Rohman. Perkawinan dalam Syariat Islam. (Jakarta : Rineka Cipta,1989). h.12
52Didi Junaidi, Membina Rumah Tangga Islam dibawah Ridho Illahi, (Bandaung: Putaka

Setia, 200) hal. 5
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Oleh karena itu, dalam memilih calon suami, seorang wanita harus

mempertimbangkan beberapa hal yang ada dalam diri calon suami yang

akan dipilihnya. Berikut ini keriteria calon suami bagi wanita muslimah.

a. Lelaki yang seagama

Dalam ajaran agama, seorang wanita muslim diharamkan menikah

dengan lelaki non muslim, karena wanita akan sulit melaksanakan

ibadahnya, anak akan bingung memilih agama siapa dan sulitnya

hubungan persaudaraan.

b. Lelaki yang kuat agamanya

Dalam memilih calon suami, wanita hendaknya memilih lelaki yang

iman dan taqwanya melebihi dirinya, karena suami adalah pemimpin.

Seorang pemimpi harus mampu menjadi tauladan untuk istri dan anak-

anaknya.

c. Lelaki yang berpengetahuan luas

Tugas suami adalah memimpin keluarganya menuju Ridho Allah

SWT. Dan untuk mendidik istri dan anak agar taat dan patuh terhadap

syari’at islam bukanlah hal yang mudah. Untuk itu diperlukan ilmu dan

wawasan yang luas. Ilmu dan wawasan disini bukan hanya dalam

masalah agama tetapi juga umum. Wanita hendaknya tidak memilih

calon suami yang pengetahuannya lebih rendah karena nantinya akan

terjadi pemutar balikan fitrah, istri menjadi pemimpin dalam rumah

tangga.

d. Lelaki yang mampu membiayai hidup

Islam melarang lelaki yang belum mampu membiayai kebutuhan

rumah tangga menikah. Hal ini dikarenakan pemenuhan kebutuhan

merupakan awal dari terwujudnya rumah tangga yang harmonis.

Uraian diatas bemberikan gambaran kriteria yang berlaku bagi kedua

pihak,yakni calon suami dan istri, yaitu kafa’ah (kesederajatan). Kafa’ah
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ialah kesepadanan antara calon istri dan keluarga dengan calon istri dan

keluarganya. Segolongan fuqaha sepakat bahwa kafa’ah yang berlaku

hanya dalam hal agama,namun dalam mahdzab maliki, kemerdekaan juga

ikut dipertimbangkan. Ada juga beberapa fuqaha yang berpendapat bahwa

nasab,kekayaan dan keselamatan dari cacat termasuk dalam lingkup

kafa’ah.

3. Rukun-rukan dan Syarat Sah Pernikahan

Suatu pernikahan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-

syarat yang ditentukan. Dalam hal ini, syarat sahnya  pernikahan  dapat

dilihat  dari  sudut  pandang hukum Islam dan menurut hukum

perkawinan di Indonesia yaituUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menurut hukum Islam, sahnya suatu pernikahan adalah setelah

terpenuhi syarat dan rukunnya yang telah diatur dalam  ajaran Islam.53

Yang dimaksud dengan syarat ialah suatu yang harus dipenuhi

sebelumpernikahan tetapi tidak termasuk hakikat pernikahan itu sendiri.

Kalau salah satu syarat dari pernikahan itu tidak dipenuhi maka

pernikahan itu tidak sah.54 Sedangkan yang dimaksud dengan  rukun

dari pernikahan adalah hakikat dari pernikahantersebut, jadi tanpa

adanya salah satu rukun, maka pernikahan tidak mungkin dapat

dilaksanakan.

Adapun rukun pernikahan menurut hukum Islam adalah sebagai

berikut:55

a. Calon suami. Syarat-syarat calon suami adalah :

1) Beragama Islam;

2) Terang laki-lakinya (bukan banci);

3) Tidak dipaksa;

53Sayuti Thalib, Hukum  Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: UI Press, 1974), h. 125
54Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta:

Liberty, 1999), h. 30
55 Tim Penyusun, Pedoman Fiqh Munakahat, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan

Haji, 2001), h. 5-8
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4) Tidak beristeri empat orang;

5) Bukan mahram calon isteri;

6) Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isteri;

7) Mengetahui calon isteri tidak haram dinikahinya;

8) Tidak sedang ihram haji atau umrah.

b. Calon isteri. Syarat-syarat calon isteri adalah :

1) Beragama Islam;

2) Terang wanitanya;

3) Memberi izin kepada wali untuk menikahkannya;

4) Tidak bersuami dan tidak dalam iddah;

5) Bukan mahram calon suami;

6) Sudah pernah dilihat calon suami;

7) Jelas orangnya;

8) Tidak dalam ihram haji atau umrah.

c. Wali. Syarat-syarat wali adalah :

1) Beragama Islam;

2) Baligh;

3) Berakal;

4) Tidak dipaksa;

5) Laki-laki;

6) Adil;

7) Tidak sedang ihram haji;

8) Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta;

9) Tidak merusak pikirannya karena tua atau sebagainya.

d. Dua orang saksi. Syarat-syarat saksi adalah :

1) Beragama Islam;

2) Laki-laki;

3) Baligh;

4) Berakal;

5) Adil;

6) Mendengar;
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7) Melihat (tidak buta);

8) Dapat berkata-kata;

9) Tidak pelupa;

10) Menjaga harga diri;

11) Mengerti maksud ijab qabul;

12) Tidak merangkap menjadi wali.

e. Sighat/akad(ijab dan kabul). Tidak sah akad nikah melainkan dengan

lafazh nikah atau tazwij atau terjemahan dari keduanya.

Selain rukun dan syarat yang sudah diuraikan di atas, ada kewajiban

calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yaitu membayar

mahar. Sebagaimana di jelaksan dalam Kompilasi Hukum Islam bahawa

calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai

wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah

pihak. Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan

kemudahanyang dianjurkan oleh ajaran Islam.56Kewajiban menyerahkan

mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.57

Selain mahar juga masih ada hal yang dianjurkan untuk dipenuhi

sebagai  kesempurnaan  pernikahan, yaitu acara walimatul ‘ursy (pesta

pernikahan). Pesta pernikahan yang juga disebut sebagai resepsi, adalah

salah satu kegiatan yang telah melekat dalam diri umat Islam ketika

terjadi peristiwa akad nikah. Hal yang demikian ini sangat wajar karena

Rosulullah saw sebaga suri tauladan memberikan contoh mengadakan

pesta pernikahan ketika beliau telah melakukan akad nikah. Namun

demikian, acara walimahan ini sifatnya hanyalah anjuran saja.

4. Pelaksanaan Pernikahan

Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara

perkawinan berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah yang Shahih.  secara

singkat penulis sebutkan dan jelaskan dibawah ini:

56Pasal 30 dan 31 Kompilasi Hukum Islam
57Pasal 34, Ibid
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a. Khitbah (Peminangan)

Khitbah merupakan pendahuluan dalam pelaksanaan pernikahan.

Khitbah adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan

seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut

kepada perempuan tersebut dan walinya.58 Biasnya pemberitahuan

maksud dan keinginan tersebut (Khitbah) dilakukan oleh lelaki yang

hendak menikah, atau bisa dilakukan melalui perantara keluarga lelaki

yang dianggap mampu mewakilinya. Jika perempuan yanag hendak di

khitbah atau keluarganya setuju maka tunangan dinyatakan sah.

Khitbah merupakan sebuah cara bagi masing-masing pihak (laki-

laki dan perempuan) untuk saling mengenal diantara keduanya karena

khitbah tersebut merupakan jalan untuk mempelajari akhlak, tabiat

dan kecenderungan masing-masing dari keduanya. Akan teapi hal ini

harus dilakukan sebatas yang diperbolehkan secara syari’at, dan itu

sudah sangat cukup sekali. Jika sudah ditemukan dan keselarasan

makasudah mungkin untuk dilangsungkan pernikahan yang

merupakan ikatan abadi dalam kehidupan. Dengan demikian kedua

belah pihak akan merasa lebih tentram bahwa mereka akan hidup

bersama dengan selamat, aman, bahagia, cocok, tenang, dan penuh

rasa cinta, yang kesemuanya itu merupakan tujuan-tujuan yang sangat

ingin diraih oleh semua pemuda dan pemudi serta keluarga mereka.

Dalam islam khitbah adalah janji untuk menikah, bukan

merupakan nikah itu sendiri. Kedua insan yang telah melakukan

prosesi khitbahtetap berstatus sebagai orang lain. Seorang lelaki tidak

boleh melihat seorang perempuan yang telah dikhitbahnya melainkan

sebatas yang diperbolehkan oleh syara’, yaitu wajah dan kedua telapak

tangan.

Islam juga mengajarkan bahwa jika seseorang sudah bertekad

untuk menikah dan niatnya untuk mengkhitbah gadis tertentu sudah

bulat, maka ia boleh melihatnya sebelum memulai langkah teknis

58Wahbah Az-Zuhaili, Op.Cit., h. 20-21
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berikutnya. Ini dimaksudkan agar ia melangkah ke sana atas dasar

pengetahuan yang jelas. Ia tidak boleh melangkah dengan mata

tertutup, supaya tidak terjerumus pada kesalahan atau hal-hal yang

tidak dikehendaki. Selain itu mata juga merupakan pengantar hati.

Pertemuan mata dengan mata diharapkan bisa menjadi jalan menuju

pertemuan antar dua hati dan perpaduan kedua buah jiiwa.

Yusuf Qardhawi dalam bukunya Halal Haram Dalam Islam

mengutip  sebuah riwayat dari Imam Muslim yang telah

meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., bahwa ia berkata;

“Saat saya berada di sisi Rasulullah saw., ada seorang laki-laki

yang datang kepada beliau saw dan menyatakan hendak menikah

dengan seorang wanita Anshar. Rasulullah saw pun

bertanya,“Sudahkan engkau melihat?” “belum”, Jawabnya.

Beliau bersabda pergi dan lihatlah ia, karena sesungguhnyapada

mata orang-orang Anshar ada sesuatu yang menarik”59

Ada beberapa pendapat tentang melihat calon wanita yang akan di

khitbah.  Sebagian ulama mengatakan “ia adalah wajah dan kedua

telapak tangan”. Menurut yusuf Qardawi selama proses meminang itu

dianggap kekecualian, seharusnya boleh melihat lebih dari jika dalam

keadaan biasanya.60

Ulama fiqih yang lain berpandangan bahwa seorang lelaki yang

hendak mengkhitbah boleh melihat perempuan yang hendak ia khitbah

sebatas wajah dan telapaktangannya saja. Karena dengan melihat dua

bangian tersebut dapat diketahui apa yang diinginkan; kecantikan dan

halus tidaknya kulitnya. Wajah menunjukan akan cantik dan tidaknya

seorang perempuan, karena wajah merupakan pusat dari segala

kecantikan. Sedangkan kedua telapak tangan dapat menunjukkan akan

halus dan tidaknya kulit tubuhnya.61

59Yusuf Qardhawi, Halal Haram dalam Islam, (Solo: Era Intermedia, 2000), h. 250
60Ibid, h. 251
61Wahbah Az-Zuhaili, Op.Cit., h. 34
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Menurut fiqih mazhab Syafi’iyah dibolehkan baginya melihatnya

berulang-ulang supaya lebih terang baginya kelakuan dan rupa

perempuan itu. Dengan cara demikian, tidaklah akan menimbulkan

perselisihan dan penyesalansesudah pernikahan dilangsungkan. Dalam

pengertian “Melihat berulang” ini termasuk meninjau hati masing-

masing selama beberapa waktu.62

b. Aqad Nikah

Akad nikah merupakan ikatan syar’i antara pasangan suami istri.

Dengan hanya kalimat ringkas ini, telah mengubah berbagai

macam hukum antara kedua belah pihak. Karena itu Allah SWT

menyebutnya sebagai mitsaqan ghalidza, artinya ikatan yang kuat.

Allah berfirman,

63اَوَأَخذَۡن ِمنُكم مِّیَثًٰقا َغِلیظَوَقدۡ َأفَۡضىٰ َبعُۡضُكمۡ ِإَلىٰ َبعۡضۥَتأُۡخُذوَنُھَوَكیَۡف

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal

sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai

suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu

perjanjian yang kuat.(QS. An-Nisa’: 21)

Dengan akad nikah, pasangan suami-istri ini telah mengikat sebuah

perjanjian, se-iya, sekata, untuk membangun rumah tangga yang

syar’i. Karena itu, bagi pasangan yang telah berhasil melangsungkan

perjanjian indah ini, jangan sampai disia-siakan, jangan sampai

dirusak tanpa tanggung Jawab, buang jauh-jauh kata-kata cerai, talak,

dan kalimat-kalimat yang semakna dengannya.

Pernikahan adalah akad peradaban yang tidak ada formalisasi

didalamnya. Sedangkan akad merupakan pengikat bagian-bagian

perilaku, yaitu ijab dan qabul secara syar’i. Syari’at menghukumi

bahwa ijab dan qabul ada lahir dan saling mengikat secara legal.

62Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin S, Fiqih Mazhab Syafi’i Buku 2: Muamalat,
Munakahat, Jinayat, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h258

63Q.S. An Nisa: 21
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Masing-masing dari ijab dan qabul terkadang berbentuk ucapan,

terkadang juga berupa tulisan atau isyarat.

Adapun lafal-lafal yang telah disepakati oleh para ahli fiqih akan

keabsahannya dalam menikah, seperti lafal aku nikahkan dan aku

kawinkan. Berdasarkan Firman Allah swt.

َكَھاَنَٰزوَّجۡ
“Kami kawinkan kamu dengan dia”64

Adapaun prosedur prosesi akad nikah yang sering kita saksikan

dan kita lihat di lingkungan kita setelah segala rukun dan syarat

pernikahan secara syar’i telah tercukupi adalah sebagi berikut :

1) Antara kedua calon mempelai, wali, dua orang saksi dan petugas

pencatat nikah berada dalam satu majelis nikah. Ijab dan qabul

dilakukan oleh wali atau yang mewakili (jika taukil wali) dengan

calon mempelai pria dipimpin oleh petugas pencatat nikah.

2) Petugas pencatat nikah memandu prosesi akad nikah dan

melakukan pemeriksaan berkas nikah kedua calon mempelai.

3) Menurut sunnah sebelum aqad nikah diadakan khutbah terlebih

dahulu yang dinamakan Khutbatun Nikah atau Khutbatul Hajat.

4) Prosesi akad nikah (ijab qabul)

Pernikahan dianggap sah apabila dua orang saksi telah menyatakan

bahwa ijab qabul antara wali dan calon pengantin pria itu telah sah

sesuai syariat islam.

c. Walimatul ‘Ursy

Selain pernikahan harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan

oleh syariat Islam, syari’at Islam juga sangat menganjurkan dalam

sebuah akad nikah hendaknya diselengarakan pesta pernikahan atau

walimatul ‘ursy. Menurut Sayid sabiq, walimahdiambul dari kata

walama yang arti harfiahnya berkumpul, oleh karena pada waktu itu

berkumpul suami istri. Dalam arti istilah walimah berarti jamuan

64Ibid, h. 673



43

khusus yang diadakan karena pernikahan atau setiap jamuan untuk

pesta lainnya.65

Menurut kalangan Hanafi, pesta pernikahanadalah makanan yang

dihidangkan dalam acara pernikahan. Sebagaimana uraian Hanafiyah:

66اٍمَوِھَي َطَعاُم ْاُعْرِش َوِقْیَل اْلَوِلْیَمُةاْسٌم ِلُكلِّ َطَع

Artinya: “Pesta adalah hidangan pernikahan dan diucapkan bahwa

pesta adalah nama bagi setiap makanan”.

Menurut Imam Syafi’i, tujuan dilaksanakan pesta pernikahan

adalah mempublikasikan ni’mat Allah SWT. Bersyukur atas nikmat

tersebut , mecari pahala dan rahmat dari Allah SWT.67

Pesta pernikahan, yang juga sering disebut sebagai resepsi adalah

salah satu kegiatan yang telah melekat dalam diri umat Islam ketika

terjadi peristiwa akad nikah, baik pesta yang diadakan sebelum,

sesudah maupun ketika akad berlangsung. Hal yang demikian ini

sangat wajar karena Nabi Muhammad saw sebagai suri tauladan

memberi contoh yaitu mengadakan pesta pernikahan ketika beliau

telah melakukan akad nikah.

Walimatul 'ursy sangat dianjurkan untuk dilaksanakan dan

diusahakan sederhana mungkin dan dalam walimah hendaknya

diundang orang-orang miskin. Sebagai catatan penting hendaknya

yang diundang itu orang-orang shalih, baik kaya maupun miskin.

5. Tujuan dan Hikmah Pernikahan dalam Islam

a. Tujuan Pernikahan

Sejak zaman pra sejarah, perkawinan merupakan masalah yang

penting karena perkawinan merupakan kebutuhan dasar (basic need)

manusia. Setiap manusia memiliki naluri untuk mengembangkan

keturunan dan kelangsungan hidupnya. Dalam hubungan inilah manusia

65Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Jilid 12, 1999), h.50
66Ibnu ‘Abidin, Roddul Mukhtar Ala Daril Mukhtar Syarah Tanwirul Absar Fiqhu Abu

Hanabiyah, Muktabah Syamila Versi 2.11, Juz 26, h. 347
67Yahya bi syarif, Majmu’ Syarah Muhaza, Maktabah Syamil, Vesi 2.11, juz 16, h. 92
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melaksanakan perkawinan. Pada dasarnya selain untuk menyalurkan

kebutuhan dasar manusia, perkawinan dilaksanakan dalam rangka

mengembangkan keturunan dan melestarikan kehidupan manusia. Setiap

manusia mempunyai naluri agar anak keturunannya dapat mewarisi dan

meneruskan cita-cita hidupnya.

Dalam Islam, tujuan perkawinan bukan sekedar mengembangkan

keturunan dan melestarikan kehidupan manusia saja, tetapi lebih dari itu

perkawinan merupakan salah satu sarana untuk mengabdikan diri kepada

Allah swt. oleh karena itu perkawinan merupakan suatu yang suci dan

luhur.68Tujuan perkawinan itu ialah menjalankan perintah Allah swt.

mengharapkan RidhoNya serta sunnah Rasul-Nya, demi memperoleh

keturunan yang sah dan terpuji dalam masyarakat, dengan membina

rumahtangga yang bahagia dan sejahtera serta penuh cinta kasih diantara

suami isteri tersebut.

Sedangkan dalam buku yang berjudul Makna Filosofi Bobot, Bibit,

Bebet sebagai kriteria untuk menentukan jodoh perkawinan menurut adat

Jawa dijelaskan bahwa Tujuan perkawinan dalam Islam adalah : untuk

memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan abstrak laki-

laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang

bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh

keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-

ketentuan yang telah diatur oleh syari’ah.69

Dari beberapa pendapat berkaitan dengan tujuan pernikahan tersebut

dapat dirumusan  bahwa tujuan perkawinan itu antara lain :

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat

tabiat kemanusiaan.

2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.

3. Memperoleh keturunan yang sah.

68Sukri Ghazali dkk, (Nasehat Perkawinan Dalam Islam, (Jakarta: Kuning Mas Offset,
1983) h. 12-13

69 Sudarto, Makna Filosofi BOBOT, BIBIT, BEBET Sebagai kriteria untuk menentukan

jodoh perkawinan menurut adat Jawa, (Dipa IAIN Walisongo semarang, 2010), h. 13-18
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Ahmad Yunus dengan redaksi yng berbeda juga berpendapat bahwa

pada  dasarnya  tujuan  pernikahan disamping untuk membentuk ikatan

rumah tangga (keluarga) yang bahagia adalah  juga untuk memperoleh

keturunan yang sah dalam kehidupan masyarakat dengan  mendirikan

sebuah kehidupan  rumah tangga yang damai dan tenteram.70

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 1 menyebutkan bahwa,  “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin

antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan

tujuan membentuk keluarga  (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.71Dari rumusan tersebut dapat

dipahami bahwa tujuan pokok pernikahan adalah membentuk keluarga

yang bahagia dan kekal.  Untuk  itu  perlu  adanya saling membantu dan

mendukungantara suami isteri agar masing-masing pihak dapat

memenuhi dan mencapai kehidupan yang sejahtera lahir maupun batin.

Selanjutnya  pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan

bahwa, “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.”72 Jadi, tujuan  materil

yang  akan  dicapaidalam suatu pernikahan mempunyai hubungan yang

erat sekali dengan ajaran agama, sehingga bukan saja  mempunyai unsur

jasmani saja, akan tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai

peranan yang sangat penting.  Jadi, pernikahan adalah suatu perjanjian

yang diadakan oleh dua orang, dalam hal perjanjian antara seorang pria

dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

yang  bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaa Esa,

sebagai asas pertama dalam Pancasila.73 Berdasarkan uraian tersebut,

70Mahmud Yunus, Hukum Pernikahan dalam Islam, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1979),
h.1

71 Bimo Walgito, Lok.cit
72 Abdurrahman, Lok.cit
73Soedaryo Soimin,Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat,

Hukum Islam dan Hukum Adat, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 6
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Imam Ghozali dalam  kitab Ihya ‘Ulumuddin juga mengemukakan

tujuan dan manfaatpernikahan, yaitu:74

a. Memperoleh  keturunan  yang  sah  yang  akan melangsungkan

keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.

b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.

c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.

d. Membentuk  dan  mengatur  rumah  tangga  yang menjadi  basis

pertama dari  masyarakat yang besar atas dasar kecintaan dan kasih

sayang.

e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha untuk mencari rizki

penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung Jawab.

Adapun tujuan pernikahan  dalam Islam  yang lain adalah :

a. Mendapatkan keturunan. Maksudnya yaitu  bahwa tujuan utama yang

hendak dicapai dalam pernikahan adalah  untuk mendapatkan

keturunan  yang  shalih dan shalihah  yang senantiasa menyembah

Allah SWT dan selalu mendo'akan kedua orang tuanya  dan

menyebutkebaikannya di  kalangan manusia serta menjaga nama

baiknya. Dalam haditsRasulullah SAW disebutkan :

َكاَن َرسْوُل اِهللا َصلََّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َیْأُمُر ِباْلَباَءِة : َعْن َاَنِس ْبِن َماِلٍك   َقاَل 
َوَیْنَھى َعِن التََّبتُِّل َنْھًیا َشِدْیًدا َوَیُقْوُل َتَزوَُّجوااْلَوُلْوَد َفِإنِّي ُمَكاِثٌر ِبُكُم اْلَأْنِبَیاِء 

﴾اُه َأْحَمُد َوَصحََّحُھ اْبُن ِحبَّاَنَرَو﴿َیْوَم اْلِقَیاَمِة 
Artinya :”Dari Anas bin Malik Radhiyallaahu ‘Anhu dia berkata,
“Rasulullah SAW menyuruh kita menikah dan melarang keras
membujang. Beliau bersabda, ‘Nikahilah wanitab yang subur lagi
penyayang, sesungguhnya aku akan membanggakan jumlah
kalian kepada para nabi pada hari kiamat” (Diriwayatkan oleh
Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban).75

b. Menjaga  diri  dari  yang  haram. Tidak diragukan lagi bahwa hal

terpenting dari tujuan pernikahan ialah memelihara diri dari

perbuatan-perbuatan keji yaitu zina, serta tidak semata-mata

memenuhi keinginan nafsu syahwat saja.  Memang, bahwa

74Imam Ghazali, Ihya ‘Ulumuddin, (Semarang: Usaha Keluarga), tt, Juz II, h. 25
75 Ibnu Hajar al-Asqalani, Op.cit., h. 478
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terpenuhinya  syahwat itu merupakan sebab untuk bisa  menjaga  atau

mengendalikan diri, akan  tetapi  tidaklah  akan  terwujud  sifat iffah

(menjaga diri) dari hal-hal maksiat  kecuali dengan adanya sesuatu

yang menjadi tujuan dan niat. Oleh  karena itu, maka harus ada tujuan

mulia bagi seorang laki-laki dan perempuan dalam memenuhi

keinginan mereka, yaitu  memenuhi keinginan nafsu syahwat dengan

cara-cara yang halal, sehingga dapat  memelihara  diri  dan berpaling

dari  perkara yang  diharamkan.

Al-Quran menjelaskan tantang larangan mendekati zina karena

sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang

buruk.

76اَءَسِبیلَوَسٓاِحَشةَكاَنَفٰۥِإنَُّھلزَِّنىٰٓۖٱَرُبوْاَوَلاَتقۡ

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu

adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

Berdasarkan hal ini, maka Rasululullah menganjurkan anak muda

untuk segera menikah. Karena perkawinan akan memelihara mata dan

menjaga kemaluan dari perbuatan zina. Sebagaimana sabdanya:

َعْن َعْبِد اِهللا اْبِن َمْسُعْوِد َرِضَي اُهللا َعْنُھ َقاَل َلَنا َرُسْوُل اِهللا َصلََّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم 
الشََّباِب َمْن ِاْسَتطَاَع ِمْنُكُم ْالَباَءَة َفْلَیَتَزوَّْج َفِإنَُّھ َاَغضُّ ِلْلَبَصِر َیا َمْعَشَر : 

77﴾ُمتََّفٌق َعَلْیِھ﴿َوَاْحَصُن ِلْلَفَرِج َوَمْن َلْم َیْسَتِطْع َفَعَلْیِھ ِبالصَّْوِم َفِإنَُّھ َلُھ ِوَجاٌء 

Artinya:Dari Abdullah bin Mas’ud Radhiyallaahu ‘Anhu bahwa
Rasullulah SAW berkata, “Hai sekalian pemuda, barangsiapa di
antara kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah kawin. Maka
sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (terhadap yang
dilarang oleh agama) dan memelihara faraj . Dan barangsiapa yang
tidak sanggup hendaklah berpuasa, karena puasa itu adalah perisai
baginya". (H.R. Bukhari dan Muslim)

Pada akhir hadis yang sama Nabi bersabda bahwa kalau tidak mampu

menikah maka dianjurkan untuk berpuasa agar nafsu syahwatnya

menurun. Puasa adalah salah satu cara menurunkan syahwat. Cara lain

76Q.S. Al Isra’: 32
77Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2011), h. 477
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seperti olahraga dan mengurangi atau menghindari makanan-makanan

tertentu dapat juga dipakai untuk menghindari syahwat.

Jika kita perhatikan ada beberapa filosofi pernikan diantaranya adalah;

a. Menghindari Zina

Tujuan awal dan mendesak dari perkawinan adalah menghindari

zina. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat tidak mentolerir pergaulan

bebas antar lawan jenis yang berujung pada perzinahan dan secara

signifikan akan merusak tatanan kekeluargaan, kemasyarakatan dan

cita-cita Islam untuk mendidik umat menjadi komunitas terbaik di

dunia. Firman Allah swt dalam al-Qur’an surat Ali Imron ayat 110.

َءاَمَنَأَوَلوۡللَِّھۗٱِمُنوَنِبُمنَكِرَوُتؤۡلۡٱَنَعِنَھوُۡروِفَوَتنَۡمعۡلۡٱُمُروَنِبِللنَّاِسَتأِۡرَجتَۡرُأمٍَّةُأخَۡخیُۡكنُتمۡ
78.ِسُقوَنَفٰلۡٱَثُرُھُمِمُنوَنَوَأكُۡمؤۡلۡٱُھُممِّنۡالَُّھمۚرِبَلَكاَنَخیِۡكَتٰلۡٱُلھۡ

Artinya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk
manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari
yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab
beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka
ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang
yang fasik.

Tentu, perkawinan tidak hanya bertujuan sebagai pemenuhan hasrat

libido semata. Dalam ajaran Islam ada beberapa tujuan jangka panjang

berkaitan dengan perkawinan, antara lain adalah, pertama, sebagai

wujud ketaatan pada Allah.dan Rasul-Nya. Islam telah menysriatkan

perkawinan dan menjadikannya sebagai salah satu syiar agama.

b. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan para Rasul sebelumnya.

Perkawinan merupakan salah satu tauladan para Rasul seperti

tersurat dalam al-Qur’an Surat Ar-Ra’d Ayat 38.

ۚ َوَما َكاَن ا َوُذرِّیَّةا مِّن َقبِۡلَك َوَجَعلَۡنا َلُھمۡ َأزَۡوٰجَأرَۡسلَۡنا ُرُسلَوَلَقدۡ
79.ِكَتابِلُكلِّ َأَجلللَِّھۗٱَٔاَیٍة ِإلَّا ِبِإذِۡن ِلَرُسوٍل َأن َیأِۡتَي ِب

Artinya: Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa
Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-
isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul

78Q.S. Al Imran: 110
79Q.S Ar-Ra’d: 38
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mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin
Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu)

Ayat ini menganjurkanuntuk menikah dan menyegerakannya serta

larangan untuk tabattul (tidak menikah selamanya seperti yang

dilakukan pendeta Katolik).

c. Memperbanyak jumlah umat Islam.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur’an Surat An-Nahl: 72

َأَفِتۚلطَّیَِّبٰٱَوَرَزَقُكممَِّنِجُكمَبِنیَنَوَحَفَدةَوَٰأزۡاَوَجَعَلَلُكممِّنۡجَوَٰأزَۡأنُفِسُكمۡللَُّھَجَعَلَلُكممِّنۡٱَو
80.ُفُروَنَیكۡللَِّھُھمۡٱَمِتِمُنوَنَوِبِنعِۡطِلُیؤَۡبٰلۡٱِب

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu
sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak
dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka
mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari
nikmat Allah?”

d. Agar memiliki anak cucu yang dapat berjihad memakmurkan bumi dan

menyembah Allah.

e. Mencari kerihaan Allahswt.

Pernikahan adalah ibadah yang keutamaan dan pahalanya sangat

luas. Karena di dalam kehidupan rumah tangga yang baik akan banyak

sekali amal kebaikan yang mendapatkan pahala dari Allah. Seperti

pahala menjaga diri dan keluarga dari perbuatan dosa, pahala

memperlakukan istri dengan baik, pahala mendidik anak, pahala

bersabar dalam mencari rejeki untuk anak istri, dan lain-lain.

f. Mendapatkan ketentraman hati.

Firman Allah swt.

ا لَِّتسُۡكُنٓوْا ِإَلیَۡھا َوَجَعَل َبیَۡنُكم َأنۡ َخَلَق َلُكم مِّنۡ َأنُفِسُكمۡ َأزَۡوٰجۦَٓءاَیِٰتِھَوِمنۡ
81.َفكَُّروَن َیَتلَِّقوۡمَوَرحَۡمًةۚ ِإنَّ ِفي َذِٰلَك َلٓأَیٰتمََّودَّة

Artinya:Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu

80Q.S. An Nahl:72
81QS. Ar-Ruum: 21
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cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya
diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian
itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S.
ar-Ruum:21)

g. Selamat dari fitnah dan praduga.

Orang yang sudah menikah` dianggap lebih memiliki kredibilitas

dan integritas. Kata-katanya akan lebih didengar. Orang dewasa yang

tidak menikah cenderung diasumsikan macam-macam karena dianggap

menyalahi insting natural dan masyarakat.

Jadi filosofi pernikahan memiliki banyak aspek bukan hanya

sekedar pelepas hasrat biologis, oleh karena itu seorang muslim

hendaknya berhati-hati dalam memilih pasangan. Kualitas agama

hendaknya lebih didahulukan dari kualitas fisik, materi, status sosial,

tingakt pendidikan dan keturunan.

b. Hikmah Pernikahan

Pernikahan memiliki beberapa hikmah yang sangat besar yang dapat

diambil dari adanya pernikahan. Hikmah tersebut adalah sebagai

berikut:82

1) Menenteramkan jiwa, menahan emosi, menutup pandangan dari

segala yang dilarang oleh Allah SWT dan untuk mendapatkan kasih

sayang suami isteri yang dihalalkan Allah SWT.

2) Mengembangkan keturunan dan untuk menjaga kelangsungan hidup

manusia.

3) Menjalin ikatan kekeluargaan baik keluarga suami maupun keluarga

isterinya, memperkuat kasih sayang sesama mereka. Karena

keluarga yang diikat dengan cinta dan kasih sayang adalah keluarga

yang kokoh dan bahagia.

4) Menyalurkan gejolak syahwat, membentengi diri terhadap godaan

syaitan yakni mematahkan keinginan yang sangat kuat yang

memenuhi pikiran, mencegah bencana akibat dorongan syahwat,

82 Mahmud Yunus, Op.cit., h. 7
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menundukkan pandangan mata dan menjaga kemaluan dari

perbuatan terlarang.

5) Menghibur hati (diri), yaitu menghibur hati dengan duduk bersama,

saling melepaskan kerinduan dan membagi suka duka bersama.

Semua itu dapat menimbulkan ketenangan di dalam hati serta

mengembalikan semangat jiwa untuk beribadah.

6) Melaksanakan kewajiban-kewajiban kemasyarakatan yaitu

melakukan perjuangan menahan hawa nafsu serta melatih diri guna

berperan sebagai pemimpin dan pelindung yang bertanggung Jawab

dalam memenuhi segala hak bagi isteri dan keluarga.

6. Kewajiban dan Hak Suami Istri

Apabila aqad nikah telah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan

akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan pula hak serta

kewajiban kepada kedua belah pihak selaku suami-istri. Jika masing-

masing suami-istri menjalankan kewajibannya dan memperhatikan

tanggung Jawabnya maka akan terwujud ketenteraman dan ketenangan

hati sehingga sempurnalah kebahagiaan suami-istri tersebut.

Berikut ini akan diuraikan secara ringkas kewajiban dan hak suami

istri sesuai syariat Islam, yaitu:

a. Kewajiban suami

Suami mempunyai kewajiban terhadap istri dan keluarganya, yaitu;

1) Memelihara, memimpin dan membimbing keluarga lahir dan batin,

serta menjaga dan bertanggung jawab atas keselamatan dan

kesejahteraannya.

2) Memberi nafkah sesuai kemampuan serta mengusahakan keperluan

keluarga terutama sandang, pangan dan papan.

3) Membantu tugas-tugas istri terutama dalam hal memelihara dan

mendidik anak-anak dengan penuh rasa tanggung Jawab.
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4) Memberi kebebasn berfikir dan bertindak kepada istri sesuai dengan

ajaran agama, tidak mempersulit apalagi membuat istri menderita

lahir – batin yang dapat mendorong istri berbuat salah.

5) Dapat mengatasi kedaan, mencari penyelesaian secara bijaksana dan

tidak berbuat sewenang-wenang.83

b. Kewajiban istri

Kewajiban istri terhadap suami antara lain;

1) Hormat dan patuh pada suami dalam batas-batas yang ditentukan

oleh norma dan susila.

2) Mengatur dan mengurus rumah tangga, menjaga keselamatan dan

mewujudkan kesejahteraan keluarga.

3) Memelihara dan mendidik anak sebagai amanah Allah SWT.

4) Memelihara dan menjaga kehormatan serta melindungi harta benda

keluarga.

5) Menerima dan menghormati pemberian suami serta mencukupkan

nafkah yang diberikannya dengan baik, hemat, cermat dan bijaksana.

c. Kewajiban bersama suami-istri

1) Saling menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak.

2) Memupuk rasa cinta dan kasih sayang. Masing-masing harus dapat

menyesuaikan diri, seia sekata, percaya mempercayai serta selalu

bermusyawarah untuk kepentingan bersama.

3) Hormat-menghormati, sopan-santun, penuh pengertian serta bergaul

dengan baik.

4) Matang dalam berbuat dan berfikir serta tidak bersikap emosional

dalam persoalan yang dihadapi.

5) Memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka aib dan rahasia

pribadi.

6) Sabar dan rela atas kekurangan-kekurangan dan kelemahan-

kelemahan masing-masing.84

83Abdul Rauf, https://almanhaj.or.id/2318-hak-dan-kewajiban-suami-isteri-menurut-
syariat-islam-yang-mulia.html. Dikutip tgl 16 juni 2017.
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Kewajiban dan hak suami istri berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

(KHI) adalah:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah

tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dari

susunan masyarakat.

2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan

memberibantuan lahir batinyang satu kepada yang lain.

3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-

anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun

kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

4. Suami istri wajib memelihata kehormatannya

5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing masing dapat

mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.85

d. Hak Suami

Suami merupakan imam atau pemimpin dalam rumah tangga. Seorang

suami mempunya hak dari istrinya diantaranya adalah;

1) Ketaatan istri kepada suami dalam melaksanakan urusan rumah tangga

termasuk di dalamnya memelihara dan mendidik anak, selama suami

menjalankan ketentuan-ketentuan Allah SWT yang berhubungan

dengan kehidupan suami istri.

2) Sumai berhak untuk dilayani ketika dibutuhkan dalam masalah sexual

Allah swt berfirman :

للََّھٱتَُّقوْاٱلَُّكمۡ َفأُۡتوْا َحرَۡثُكمۡ َأنَّىٰ ِشئُۡتمۡۖ َوَقدُِّموْا ِلَأنُفِسُكمۡۚ َوَحرۡثِنَسٓاُؤُكمۡ
86.لُۡمؤِۡمِنیَنٱَأنَُّكم مَُّلُٰقوُهۗ َوَبشِِّر عَۡلُمٓوْاٱَو

Artinya: Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu
bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu
itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang
baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah
bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira
orang-orang yang beriman (Albaqarah:223)

84Ibid
85Pasal 77Kompilasi Hukum Islam
86QS. Albaqarah: 223
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3) Suami adalah kepala rumah tangga dalam keluarga, memiliki hak

untuk memimpin keluarganya menuju keluarga yang sakinah,

mawadah wa rahmah.

e. Hak Istri

Seorang istri juga mempunya hak dari suaminya, diantaranya adalah;

1) Hak mengenai harta yaitu mahar atau mas kawin dan nafkah.

2) Hak mendapat perlakuan baik dari suami.

Allah berfirman dalam Surat An-Nisa’ ayat:19

ْن َتْكَرُھوا َشْیًئا َوَیْجَعَل اللَُّھ ِفیِھ َوَعاِشُروُھنَّ ِباْلَمْعُروِف َفِإْن َكِرْھُتُموُھنَّ َفَعَسى َأ
87َخْیًرا َكِثیًرا .

Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka (istri) secara patut.

Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah)

karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah

menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. An Nisa:19)

3) Agar suami menjaga dan memelihara istrinya.

Maksudnya ialah menjaga kehormatan istri, tidak menyia-

yiakannya, agar selalu melaksanakan perintah Allah SWT dan

menjauhi segala larangannya. Firman Allah:

َعَلیَۡھا لِۡحَجاَرُةٱَولنَّاُسٱا َوُقوُدَھا َءاَمُنوْا ُقٓوْا َأنُفَسُكمۡ َوَأھِۡلیُكمۡ َنارلَِّذیَنٱَیَٰٓأیَُّھا
.88َمٓا َأَمَرُھمۡ َوَیفَۡعُلوَن َما ُیؤَۡمُروَن للََّھٱلَّا َیعُۡصوَن ِشَدادَمَلِٰٓئَكٌة ِغَلاظ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia

dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan

tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya

kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan

(QS. At-Tahrim:6)

f. Hak bersama suami-istri

Hak-hak bersama di antara kedua suami istri adalah:

1) Halalnya pergaulan sebagai suami istri dan kesempatan saling

menikmati atas dasar kerjasama dan saling memerlukan.

87QS. An Nisa : 19
88QS. At tahrim: 6
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2) Sucinya hubungan perbesanan.Dalam hal ini istri haram bagi laki-

laki dari pihak keluarga suami, sebagaimana suami haram bagi

perempuan pihak keluarga istri.

3) Berlaku hak saling mempusakai/mewarisi. Apabila salah seorang di

antara suami- istri meninggal, maka salah satu berhak mewarisi

walaupun keduanya belum bercampur.

4) Perlakuan dan pergaulan yang baik.

Menjadi kewajiban suami istri untuk saling berlaku dan bergaul

dengan baik, sehingga suasana menjadi tentram, rukun dan penuh

dengan kedamaian.

7. Larangan Dalam Pernikahan

Syariat nikah dalam Islam sebenarnya sangatlah simpel dan tidak

terlalu rumit. Apabila sebuah ritual pernikahan telah memenuhi rukun dan

persyaratannya, maka sebuah pernikahan sudah dianggap sah. Namun

karena paradigma budaya yang terlalu disakralkan justru malah

menimbulkan kerumitan-kerumitan, baik sebelum pernikahan ataupun

pada saat pernikahan. Hal ini disebabkan diantaranya karena sesuatu yang

telah menjadi budaya atau adat istiadat.

Syariat Islam tidak membatasi budaya yang berkembang pada

masyarakat setemapat selama budaya itu tidak bertentangan dengan aturan

agama dan tidak menimbulkan kemusyrikan. Adapaun hal-hal yang

dilarang dalam budaya pernikahan yang biasa dilakukan masyarakat Jawa

diantaranya adalah:

a. Upacara bucalan atau pemasanagan sesajen

Perkawinan dalam adat Jawa merupakan suatu praktik ritual yang

memerlukan beberapa adat dimana tidak bisa terpisahkan tanpa adanya

sesajen89. Sesajen memiliki nilai sakral di sebagian besar masyarakat

89Sesajen atau sesaji atau sajen adalah sejenis persembahan kepada dewa atau arwah
nenek moyang pada upacara adat di kalangan penganut kepercayaan kuno di Indonesia. Dalam
kamus bahasa Indonesia Sajen diartikan sebagai makanan untuk roh halus (yang dipuja atau
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kita pada umumnya, acara sakral ini dilakukan untuk ngalap berkah di

tempat-tempat tertentu yang diyakini keramat atau diberikan kepada

benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan ghaib. Sesajen

merupakan warisan budaya Hindu dan Budha, mereka meyakini dengan

adanya makhluk halus sebagai sesembahannya yang diyakini akan

membantu dalam mempermudah segala masalah-masalah yang

dihadapi.

Budaya sesajen masih lazim dilakukan atas dasar melestarikan

nilai-nilai sejarah. Nilai-nilai yang telah diajarkan oleh para leluhur ini

mencoba tetap kukuh di dalam hati generasi penerusnya, di tengah

derasnya kemajuan teknologi informasi. Terutama dalam perkawinan,

adapun dalam perkawinan yang masih kental dengan adat Jawa juga

dikenal sesajen, mereka mempersembahkan sesuatu kepada makhluk

halus tersebut yang diyakini mempunyai kemampuan untuk

memberikan kebaikan atau menimpakan malapetaka kepada siapa saja,

sehingga dengan mempersembahkan sesajen tersebut mereka berharap

dapat meredam kemarahan makhluk halus itu dan agar segala

permohonan mereka dipenuhinya.

Ada beberapa tanggapan dari masyarakat bahwa ini hanyalah

sebuah adat yang tidak perlu diperselisihkan. Hal ini sudah mengakar

jauh sebagai sebuah tata nilai yang patut dihargai. Tradisi yang turun

temurun inilah yang membuat kebanyakan mayarakat merasa resah

akan hal-hal yang aneh dan tiba-tiba terjadi.

Islam datang bagaikan cahaya yang memberikan ketenteraman bagi

masyarakat untuk lebig bisa melihat dan membuka mata hati mereka

untuk bisa membuktikan mana yang benar dan mana yang salah. Islam

adalah agama rahmatan lil 'alamin yang tidak semudah itu memaksa

manusia untuk memeluk kepercayaan masing-masing. Islam melihat

bahwasannya praktik sesajen itu ditujukan oleh makhluk halus,

dihormati). Lihat Kamus Lengkap Bahasa Indonesia oleh Daryanto S.S., (Surabaya: Apollo,
1998), h. 487.
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sedangkan sesungguhnya manusia hanya akan menyembah kepada

Allah SWT, Allah SWT berfirman dalam Surah Al-An'am ayat 162-

163:

َوِبَذِٰلَك ۥَۖشِریَك َلُھَلا.لَۡعَٰلِمیَنٱِإنَّ َصَلاِتي َوُنُسِكي َوَمحَۡیاَي َوَمَماِتي ِللَِّھ َربِّ ُقلۡ
90.لُۡمسِۡلِمیَنٱُأِمرُۡت َوَأَنا۠ َأوَُّل 

Artinya: Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadatku,
hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.
Tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan
kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan
diri (kepada Allah).

Berdasarkan ayat diatas sudah jelas bahwa hanya Allah yang patut

kita sembah. Tidak ada yang pantas untuk disembah melainkan Allah

SWT. Bagi masyarakat yang masih membuat sesaji dalam acara-acara

tertentu termasuk dalam acara pernikana dengan maksud untuk

memohon berkah dan keselamatan kepada makhluk (roh leluhur

atausejenisnya) maka jelas itu perbuatan syirik yang sangat dilarang

dalam agama Islam. Dari sinilah kiranya dapat memahami tradisi

secara benar. Jika memang tidak sejalan dengan syarat, maka kita

tidak perlu ragu mengatakan bahwa itu keliru dan perlakuan

menyimpang itu harus dihilangkan.

b. Mengadakan walimah atau pesta pernikahan yang berlebihan

Walimah al-Ursy atau pesta pernikahan sangat dianjurkan untuk

di lakukan dengan tujuan untuk mempublikasikan bahwa telah terjadi

pernikhan antara sepasang manusia sehingga tidak menimbulkan

prasangka buruk dari masyarakat sekitar. Namun demikin

mengadakan pesta perkawinan tidak boleh dilakukan secara

berlebihan yang hanya menghambur-hamburkan harta bahkan

cenderung megumbar kemaksiatan saja. Oleh karena itu haram

mengadakan pesta perkawinan jika dikhawatirkan terdapat

pelanggaran atas hukum Islam yang tidak dapat dicegah oleh

penyelenggaranya.

90QS. Al an’am : 162-163
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Keharaman pengadaan sebuah pesta pernikahan ini didasarkan

apabila pengadaan pesta pernikahan tidak melalui garis yang

ditetapkan atau dibenarkan oleh Syari’at. Sebagai gambarannya adalah

apabila dalam sebuah pesta pernikahan tersebut terdapat kemaksiatan

yang sulit untuk di hindari.  Misalnya hiburan yang mengandung

kemaksiatan, berkumpulnya laki-laki dan perempuan yang bukan

mahram dan lain sebaginaya.

B. Pernikahan Menurut Adat Jawa

1. Pengertian Pernikahan

Kebudayaan sebagai hasil dari cipta, rasa dan karsa manusia

memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Kebudayaan juga

diartikan sebagai manifestasi kehidupan setiap orang dan setiap

kelompok orang, dimana manusia tidak hidup begitu saja di tengah

alam, namun berusaha mengubah alam itu. Di dalam pengertian

kebudayaan juga terdapat tradisi, yang merupakan pewarisan berbagai

norma, adat istiadat dan kaidah-kaidah. Perkawinan merupakan bagian

dari kebudayaan karena merupakan hasil karya manusia dalam rangka

kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia. Hasil karya

yang dimaksud disini adalah seperangkat rangakian ritual dalam prosesi

pernikahan adat atau budaya.

Dalam hukum adat Jawa, pernikahan bukan hanya merupakan

peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi pernikahan

atau perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta

yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh para arwa-arwah

leluhur oleh kedua belah pihak. Dan dari arwah-arwah inilah kedua

belah pihak beserta seluruh keluarganya mengharapkan juga restunya

bagi mempelai berdua, hingga mereka ini setelah menikah selanjutnya

dapat hidup rukun bahagia sebagai suami isteri sampai kakek
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nenek.91Perkawinan biasanya juga diartikan sebagai ikatan lahir batin

antara pria dan wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk

suatu keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa. Dari pasangan demi pasangan itulah selanjutnya terlahir bayi-bayi

pelanjut keturunan yang pada akhirnya mengisi dan mengubah warna

kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, bagi masyarakat Jawa

khususnya, makna sebuah perkawinan menjadi sangat penting. Selain

harus jelas bibit, bebet, dan bobot bagi si calon pasangan, berbagai

perhitungan ritual lain harus pula diperhitungkan agar perkawinan itu

bisa lestari, bahagia dan dimurahkan rejekinya oleh Tuhan Yang Maha

Kuasa, dan pada akhirnya melahirkan anak-anak yang cerdas, patuh

kepada kedua orangtuanya, serta taat beribadah.92

Penegertian diatas menggambarkan kepada kita bahwa perkawinan

merupakan suatu peristiwa besar dan penting dalam sejarah kehidupan

seseorang. Oleh sebab itu, perkawinan dirayakan denganserangkaian

upacara yang mengandung nilai budaya luhur dan suci. Oleh karena itu

tidak segan-segan orang mencurahkan segenap tenaga, mengorbankan

banyak waktu, dan mengeluarkan biaya besar untuk menyelenggarakan

upacara meriah ini.

Pendapat lain dari Admad Rifqi Hidayat yang menyatakan :

Perkawinan Adat Jawa merupakan budaya warisan yang sarat makna,

karena itu perkembangan kebudayaan Jawa merupakan sesuatu yang

menarik untuk diamati. Dalam paradigma masyarakat Jawa, perkawinan

bukan sebatas proses hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi

lebih dari itu, perkawinan merupakan penyatuan dua keluarga yang

didasari unsur pelestarian tradisi. Oleh karena itu masyarakat Jawa

sering menggunakan beragam pertimbangan dari bibit (merupakan latar

belakang keluarga yang baik), bebet (mampu memenuhi kebutuhan

91Soerojo Wignjodipoera, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, (Jakarta: PT. Toko
Gunung Agung, 1995), h. 122

92Artati Agoes, Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa (Gaya
Surakarta dan Yogyakarta), (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. X.
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rumah tangga sehari-hari), dan bobot (berkualitas, bermental baik,

bertanggungJawab, dan berpendidikan).93

Perkawinan bagi orang Jawa merupakan sesuatu yang sakral dan

dianggap sangat penting karena dalam pelaksanaan perkawinannya

penuh dengan ritual-ritual yang apabila ditelaah memiliki banyak

makna yang dapat ditafsirkan sebagai suatu perwujudan doa agar kedua

mempelai selalu mendapat hal-hal yang terbaik dalam bahtera rumah

tangganya.

Dalam pelaksanaan upacara perkawinan berbagai unsur adat Jawa

saling bertemu, diantaranya unsur religi. Perkawinan ini merupakan

fase penting pada proses pengintegrasian manusia di dalam tata alam

yang sakral. Dikatakan orang, bahwa perkawinan adalah menutupi taraf

hidup lama dan membuka taraf hidup yang baru. Proses ini tidak hanya

saja dialami oleh perseorangan saja melainkan juga kadang-kadang

menjadi tanggungJawab bersama bagi seluruh masyarakat

Masyarakat Jawa memaknai peristiwa perkawinannya dengan

menyelenggarakan berbagai upacara yang termasuk rumit. Upacara ini

dimulai dari tahap pra perkawinan sampai terjadinya perkawinan dan

pasca perkawinan. Tahapan pra perkawinan terdiri dari nontoni,

lamaran, asoktukon, paningset, srah-srahan, pasang tarub, sangkeran,

siraman ngerik,midodareni. Tahap perkawinan terdiri dari akad nikah,

panggih atau temupengantin, pawiwahan pengantin, pahargyan atau

resepsi perkawinan. Kemudian pada tahap pasca perkawinan terdiri dari

boyong pengantin.94

Dalam ikatan tersebut melibatkan pihak keluarga dan kerabat yang

bersangkutan dan perkawinan tersebut dilakukan melalui rangkaian

upacara adat tradisional Jawa yang mengandung banyak maknasimbolis

tentang nilai leluhur kehidupan berumah tangga. Tradisi kejawen

93Admad Rifqi Hidayat, Simbolisme Perkawinan Adat
Jawa,http://kejawenpringgitan.suaramerdeka.com, Dikutip pada tanggal 11 April 2017

94Wignjodipoera Soerojo, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta: PT. Toko
Gunung Agung, 1995), h. 120



61

nampak pada saat prosesi pelaksanaan upacara perkawinan dengan

menggunakan berbagai macam sesaji/ sesajen. Sesaji/ sesajen yang

dipersiapkan merupakan refleksi kepercayaan pada berbagai macam

roh-roh yang dipercaya dapat menolak kejadian-kejadian yang tidak

diinginkan.

2. Kriteria Pemilihan Calon Suami/Istri

Pertama-tama setelah membahas mengenai pengertian pernikahan

pada suku Jawa, disini akan menjelaskan dalam masalah pemilihan

jodoh, yang harus dilandaskan atas dasar pertimbangan. Yaitu bibit,

bebet, bobot.

a. Bibit adalah faktor darah dan keturunan. Siapakah orang tua dam

keluarganya, apakah sehat jasmani dan ruhani, dari latar budaya

bagaimana dan sebagainaya.95Faktor bibit memperhitungkan benih

asal keturunan. Yaitu memilih sumber bibit keluarga yang sehat

jasmani dan rokhaninya, bersih dari penyakit keturunan atau

penyakit mental tertentu. Dalam hal ini akan menghasilkan

keturunan yang baik dan sehat pula.

b. Bebetadalah faktor status sosialmempelai dan keluarganya. Apakah

mempelai berasal dari keluarga yang baik-baik dan

sebagainya.96Bebetberarti keluarga,  keturunan, asal benih keluarga.

Pada umumnya seseorang mengharapkan seorang calon suami atau

isteri yang mempunyai keturunan bangsawan. Keturunan darah

satria, kelak diharapkan bisa menurunkan anak-anak yang

memiliki sifat-sifat perwira, luhur, dan utama, juga akan

menghasilkan keturunan orang yang cerdik, pandai, mempunyai

martabat yang baik, berani dan suka mesucikan diri , tepat, teliti,

akurat dalam menjalankan ibadah, hukum, dan berkepribadian

terpuji, serta waspada, ingat, awas batinnya, dan tajam wawasan

95M. Hariwijaya, Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa, (Yogyakarta:
Hanggar Kreator, 2008), h.6

96Ibid



62

hatinya. Dengan mempunyai keturunan yang unggul itu diharapkan

sepasang suamiisteri memiliki sifat-sifat terpuji, untuk selanjutnya

mampu membina keluarga bahagia, dan mendapatkan anak

keturunan yang baik.

c. Bobotadalah faktor harta benda. Hal ini menyangkut kesiapan

kedua calon pengantin dalam hal materi. Bobot juga diartikan

sebagai timbangan yang berbobot. Berbobot berarti mempunyai

harkat, martabat, ilmu pengetahuan yang lengkap, memiliki harta

kekayaan, kekuasaan dan status sosial yang cukup, sehingga

dihargai oleh masyarakat.97 Berbobot itu tidak  hanya diartikan

sebagai  berbobot  kekayaan dan kekuasaan duniawi saja, akan

tetapi juga berbobot dengan memiliki kekayaan spiritual dan nilai-

nilai rokhaniah serta akhirat.

Persyaratan-persyaratan yang cukup berat dan sangat normatif ini

dipegang teguh oleh kebanyakan keluarga Jawa, untuk kelestarian dan

kebahagiaan  kedua calon mempelai yang akan membina rumah tangga.

Akan tetapi, peraturan tradisional yang sangat ketat itu mengalami

perubahan sedikit demi sedikit. Anak-anak muda mulai mendapatkan

kebebasan untuk  memilih pasangan hidupnya. Faktor cinta dan

kesesuaian batiniah kedua mempelai lebih menentukan. Orang tua pada

zaman modern ini jarang ada yang menjadi penentu utama bagi jodoh

anaknya. Mereka secara demokratis menyerahkan urusan jodoh kepada

laki-laki atau perempuan pilihan anaknya sendiri.

Orang tua beranggapan bahwa masalah pernikahan dan memilih

jodoh itu bukan hanya merupakan pertanggungJawaban orang tua saja,

akan tetapi harus dipikul badan dipertanggungJawabkan juga oleh anak-

anak muda sendiri. Dengan begitu anak muda mulai mendapatkan luang

untuk memilih calon pasangannya.98

97Ibid
98Kartini Kartono, Psikologi Wanita 1 (Bandung:  Mandar  Maju, 2006), 199.
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Tanggung Jawab orang tua tentang pemilihan jodoh saat ini adalah

memeberi rambu-rambu kepada putra putrinya,bahwa dia harus bergaul

dengan pasangan yang seperti apa. Pandangan utama adalah agamanya.

Kalau agama mereka sama maka hampir tidak ada alasan bagi orang tua

untuk tidak menyetujui pilihan putra putri mereka.99

Selain bibit, bebet dan bobotdalam memilih jodoh dalam budaya

Jawa ada perhitungan weton. Weton adalah perhitungan hari lahirkedua

calon mempelai. Namun perhitungan ini bukanlah penentu apakah

calon menantu diteriama atau tidak. Hal ini lebih sering dipahami

sebagi ramalan nasib masa depan kedua mempelai. Apabila jatuh pada

kebaikan, itulah do’a yang diharapkan oleh kedua orang tua. Namun

jika jatuh pada hal yang yang kurang bruntung, diharapkan kedua

mempelai lebih berhati-hati serta berdo’a dan bertawakal kepada Allah

SWT agara selamat dunia akhirat.100

3. Pelaksanaan Pernikahan

Dalam keluarga tradisional, rangkaian upacara perkawinan adat

Jawa merupakan upacara perkawinan yang dilakukan turun-temurun

yang terdiri dari banyak tahap. Dahulu, upacara adat ini hanya dilakukan

oleh pengantin berdarah biru dan keturunan ningrat. Akan tetapi, saat ini,

banyak juga masyarakat umum yang melakukan prosesi upacara

perkawinan adat Jawa, hanya karena semata-mata ingin melestarikan

budaya Jawa. Adapun tahapan-tahapan perkawinan adat Jawa adalah

sebagai berikut:

a. Proses sebelum perkawianan

1) Penembung101 (Lamaran)

99M. Hariwiijaya, Op-Cit, h. 7
100Ibid
101Panembaung adalah Istilah dalam Bahasa Jawa yaitu nembung, yang berarti

meminta dengan resmi menggunakan ungkapan kata-kata. Kemantapan di pihak anak laki-
laki dan orangtuanya diwujudkan dalam tatacara panembung atau lamaran. Kemantapan
dalam hal ini setelah mempertimbangkan bibit, bebet, dan bobot.



64

Maksud Panembung (lamran) adalah permohon dari keluarga

calon pengantin putra kepada calon pengantin wanita, untuk

dijadikan pasangan hidup. Biasanya lamaran dilakuakan oleh pihak

laki-laki. Namun ada kalanya pihak perempuan yang melamar. Hal

ini boleh-boleh saja menurut situasi dan kondisi.102

Prosesi lamaran lazaimnya sebagai orang tua laki-laki

mengutus dua atau empat orang untuk menanyakan padhang

peteng-nya pihak keluarga perempuan.  Dalam bahasa Jawa sering

diibaratkan ngebun-ebun enjang, jawah sonten. Maksudnya

mencari informasi langsung ke keluarga perempuan,103 apakah

mereka benar-benar memiliki anak gadis yang namanya ‘Niken’

misalnya. Kemudian apakah benar bahwa belum ada keluarga lain

yang mengajukan lamaran kepadanya. Apabila belum, maka

keluarga dari pihak laki-laki akan mengajukan lamaran kepadanya.

Dibeberapa daerah, terutama yang jarak antara antara calon

mempelai laki-lakidan perempuan cukup jauh, maka mereka hanya

mengirim sepucuk surat. Utusan ini sebaiknya bukan orang tua

pikah laki-laki, tetapi beberapa dari keluarga yang terpercaya. Dan

lamaran itu tidak harus dilakuan secara formal. Bahkan

kadangkala, bisa juag dilakukan dengan cara basa-basi terutama

apabila kedua calon besan sudah saling mengenal.

2) Menerima Lamaran

Lazimnya penerima lamaran adalah keluarga calon mempelai

wanita. Pihak wanita dalam menerima tamu ini, sebaiknya

meyampaikan apa adanya dan memberikan lampu hijauagar segera

ditindak lanjuti. Biasanya pembicaraan sampai pada kapan pihak

102M. Hariwiijaya, Op-Cit, h. 15
103Prosesi ini dalam adat Surakarta disebut dengan Nontoni, yaitu datangnya pihak

keluarga pria ke keluarga wanita dengan tujuan untuk mengetahui status gadis yang akan
dijodohkan dengan anaknya, apakah masih legan (bujang) atau telah memiliki pilihan sendiri.
Maksud dari dilakukannya nontoni adalah untuk menjaga agar jangan sampai terjadi benturan
dengan pihak lain yang juga menghendaki si gadis menjadi menantunya
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calon pengantin pria akan melamar104 ke calon mempelai wanita.

Menerima lamaran Merupakan kebanggaan tersendiri bagi sebuah

keluarga yang memiliki anak gadis.

Biasanya dalam acara lamaran ini juga langsung membahas

rencana pernikahan. Ini dilakukan demi efektifitasnya acara.

Terutama menyangkut hari, tanggal, waktu dan tempat

pelaksanaan pernikahan. Setelah semua acara terlalui dengan baik

pranata adicara menutup acara dengan do’a dan dilanjutkan dengan

menikmati hidangan makan alakadarnya.

3) Paningset

Peningset merupakan simbol “pengikat” terhadap gadis yang

telah lamar oleh seorang pemuda, sehingga si gadis tersebut tidak

lagi boleh menerima lamaran dari pemuda lain.Untuk penyerahan

peningset dilakukan lima hari sebelum hari pernikahan. Namun,

belakangan ini, dengan alasan kepraktisan, penyerahan peningset

sering digabungkan bersama dengan acara upacara midodareni

(serahsrahan).

Peningset adalah berupa barang dan uang yang diserahkan

dari pihak calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita.

Adapun benda-benda yang diserahkan, diantaranya berupa cincin

sebagai tanda pengikat, perlengkapan sandang wanita, pisang dan

siri ayu yang melambangkan ketetapan rasa, tebu wulung yang

melambangkan ketetapan hati, kain batik yang motifnya

melambangkan cita-cita luhur, nasi golong (nasi yang dibentuk

104 Melamar juga disebut dengan istilah Panembung, yaitu prosesi lamaran yang dilakukan
oleh pihak keluarga pria kepada pihak keluarga gadis (wanita) sebagai calon isteri. Dalam
pelaksanaannya, lamaran dapat dilakukan sendiri oleh pihak pria yang disertai keluarganya, atau
bisa juga diwakilkan kepada sesepuh atau orang yang dipercaya. Pada upacara ini kedua keluarga,
jika belum saling mengenal, dapat mengenal lebih jauh satu sama lain serta berbincang-bincang
mengenai hal-hal yang ringan.
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bulat dan setiap dua bulatan dibungkus dengan daun pisang), dan

sebagainya.105

Dalam referensi lain disebutkan juga hampir sama  bahwa

dalam Penyerahan dari keluarga calon pengantin putra kepada

orang tua calon pengantin putri, benda-benda yang dibawa oleh

keluarga pihak calon pengantin pria adalah :

1) Pisang Ayu (Pisang Raja) dan Suruh Ayu (Sirih) sebagai

lambang Sadya Rahayu, yang artinya pengharapan akan

datangnya kesejahteraan setelah hari perkawinan.

2) Dua buah Jeruk Gulung (Jeruk Getri), merupakan lambang

tekad bulat untuk mengarungi perkawinan.

3) Dua buah Cengkir Gading (Kelapa Muda warna Kuning),

merupakan lambang ketetapan hati dan pikiran untuk

melaksanakan perkawinan.

4) Dua batang Tebu Wulung (ungu), merupakan lambang

ketetapan kalbu atau hati.

5) Kain Batik Tradisonal motif Sido Mukti, Sido Luhur,

SidoMulyo, merupakan lambang cita-cita yang mulia / luhur.

6) Kain Batik Motif untuk Ayah dan Ibu, yang mengandung arti

turun-temurun atau berkembang.

7) Kain pamesing, berupa kain putih polos untuk nenek.

8) Dua kepal Nasi Golong, merupakan lambang kesepakatan

(Gamolong).

9) Jadah, Jenang, dan Wajik, merupakan lambang kemakmuran

keluarga setelah melaksanakan perkawinan.

10) Empon-empon, Jahe, Kunyit, dan Kencur, merupakan lambang

kesatuan yang menyertai kehidupan keluarga.

11) Stagen warna Putih dari bahan Lawe, merupakan lambang

kemakmuran sandang yang menyertai kehidupan keluarga.

105Hamidin, Op-Cit, h. 37
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12) Cincin emas, merupakan lambang ikatan antara pengantin pria

dan wanita.

Di samping itu dalam upacara Srah-srahan juga sering

ditambah dengan macam-macam pakaian dan perhiasan menurut

kemampuan masing-masing atau yang sering disebut Obon-

obon.106

b. Prosesi Perkawinan

Hari yang sangat penting untuk segera dipastikan adalah upacara

inti perkawainan. Inti perkawinan adalah ijab qabul (bagi yang

beragama Islam). Untuk mengesahkan perkawinan tersebut sesuai

dengan agama kepercayaan masing-masing. Melalui  proses ijab

qabul dengan rukun syarat yang telah ditentukan syariat inilah kedua

calon mempelai dinyatakan sah menjadi suami istri.

Hajat pesta perkawinan merupakan bagian dari pristige dan

wibawa keluarga. Peristiwa ini banyak mendapatkan perhatian oleh

tetangga dan kerabat serta relasi secara luas. Oleh karena itu dalam

pelaksanaan hajat pesta perkawinan perlu adanya persiapan yang

matang.

Persiapan pesta perkawinan merupakan rangkaian prosesi

upacara perkawinan adat Jawa yang dilakukan setelah lamaran

diterima dan menjelang hari pelaksanaan perkawinan. Pesta

perkawinan yang lengkap memerlukan banyak hal, sehingga dalam

pelaksanaannya membutuhkan bantuan seorang yang profesional. Hal

itu dilakukan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik

106Karmadi Agus Dono dkk, Mengenal Pengantin Tradisional Daerah Jawa Tengah,
(Semarang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Museum
“Ronggowarsito”,1997) h,7
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dan lancar.107 Orang yang bertanggung Jawab mengatur segala

persiapan perkawinan tersebut dinamakan pemaes.108

Adapun bentuk atau poin pertanggungjawaban seorang panitia

perkawinan adalah seputar sewa gedung (akomodasi), perlengkapan,

pesta dan lain sebagainya; dekorasi tempat perkawinan; keamanan,

transportasi, komunikasi, dan dokumentasi; makanan dan minuman

yang akan disajikan; tari-tarian dan musik (biasanya musik gamelan)

yang akan mengiringi pesta; pembawa acara (MC) yang akan

diundang; kata sambutan; acara siraman ;serta acara ijab dan saksi-

saksinya.

Pelaksanaan persiapan perkawinan adat masyarakat Jawadiawali

dengan menghias perkawinan.   Menghias perkawinan merupakan

salah satu rangkaian dalam persiapan perkawinan yang berlangsung

dirumah calon mempelai wanita. Adapunpersiapan perkawinan adat

Jawaadalah sebagai berikut:

1) Pasang Tarub

Pasang Tarub merupakan tradisi yang telah turun temurun

diadakandalam rangka persiapan pekawinan adat Jawa. Menurut

Hamidin Tradisi ini diambil dari wewarah atau ajaran Ki Ageng

Tarub, salah satu leluhur raja-raja Mataram. Pada saat itu, Ki

Ageng Tarub yang akan menikahkan anaknya, Dewi Nawangsih.

Dengan raden bondan keJawan, membuat peneduh dari anyaman

daun kelapa. Hal itu dilakukan karena rumah Ki Ageng sangatlah

kecil yang tidak mungkin membuat tamu agung yang akan

menghadiri perkawinan anaknya tersebut. Sehingga Ki Ageng

Tarub membuat payon di depan rumahnya yang terbuat dari daun

107 Hamidin, Op.Cit, h. 34-38
108Pemaes berasal dari kata paes yang artinta mempercantik muka (pengantin perempuan

dan sebagainya) dengan menggunakan bahan-bahan kosmetik dengan cara-cara serta bentuk
tertentu;Pemaes adalah irang yang bertugas mempercantik muka pengantin perempuan (tata rias).
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kelapa. Kemudian secara turun-temurun, payon dari daun kelapa

itu disebut tarub. 109

Tarub sendiri merupakan tradisi membuat bleketepe atau

anyaman daun kelapa untuk dijadikan atap atau peneduh resepsi

manten. Adapun tata cara memasang tarub yakni sang bapak naik

tangga, sementara sang ibu memegangi tangga sambil membantu

memberikan bleketepe (anyaman daun kelapa). Tata cara ini

menjadi perlambang gotongroyong kedua orang tua yang menjadi

pengayom keluarga.110

2) Pasang Tuwuhan

Setelah tarub jadi, pada kanan kiri pintu dipasang tuwuhan.

Tuwuh yang artinya tumbuh. Upacara ini mengandung makna yang

cukup dalam, yakni sebagai perlambang harapan kepada anak yang

dinikahkan agar bisa memperoleh keturunan, demi meneruskan

sejarah keluarga.111Tuwuhan ini sendiri dirangkai dari beberapa

jenis tumbuhan dan buah-buahan.

a) Pohon pisang raja yang buahnya sudah masak

Maksud dipilih pisang yang sudah masak adalah

diharapkan agar pasangan yang akan di nikahkan telah masak

atau mempunyai pemikiran dewasa. Sedangkan pisangbraja

mempunyai makna pengharapan agar pasangn yang akan

dinikahkan kelak mempunyai kemakmuran, kemuliaan, dan

kehormatan seperti raja.

b) Tebu wulung

Tebu wulung yaitu tebu yang berwarna merah tua. Wulung

disini memiliki makna, bagi orang Jawa, sepuh atau tua.

109Ibid, h. 38-39
110Ibid
111 Karmadi Agus Dono dkk, Mengenal Pengantin Tradisional Daerah Jawa Tengah...,

h.8
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Artinya, setelah memasuki jenjang perkawinan, diharapkan

kedua mempelai mempunyai jiwa sepuh yang selalu bertindak

dengan kebijakan. Sedangkan tebu yang memiliki rasa manis

merupakan perlambang kehidupan yang serba enak.

c) Cengkir gadhing atau buah kelapa kuning muda

Cengkir gadhing merupakan simbol dari kandungan tempat

si jabang bayi atau sebagai lambag keturunan. Selain itu, simbol

ini juga mempunyai arti bahwa pasangan suami istri akan saling

mencintai dan menjaga serta merawat satu sama lain.

d) Daun randu dari pari sewuli

Randu melambangkan sandang, sedangkan pari (padi)

melambangkan pangan. Sehingga simbol daun randu ini

bermakna agar kedua mempelai selalu tercukupi sandang dan

pangannya.

e) Godhong apa-apa (bermacam-macam dedaunan)

Godhong apa-apa merupakan tambahan hiasan yang

terbuat dari berbagai dedaunan. Misalnya, daun beringin yang

melambangkan pengayoman, rumput alang-alang yang

melambangkan pengharapan agar terbebas dari segala halangan,

serta daun mojo-koro da dadap serep sebagi simbol kedua

pengantin akan hidup aman serta keluarga mereka terlindung

dari mara bahaya.

3) Bucalan

Upacara bucalan merupakan prosesi peletakan sesajen yang

dilakukan oleh orang tua mempelai wanita di tempat-tempat

tertentu. Bucalan pada awalnya merupakan bentuk penolakan bala

dan persembahan kepada roh leluhur, agar pelaksanaan pernikahan

berjalan dengan lancar tanpa hambatan apa pun. Tetapi, belakangan
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ini, upacara bucalan menjadi bergeser maknanya, dimana

pelaksanaan bucalan lebih dimaknai sebagi pelestarian tradisi dan

tata cara budaya Jawa. Disamping itu, bila upacara ini

dilaksanakannya pada upacara perkawianan, maka ini tak lain hanya

merupakan penyemarak suasana perkawinan saja.112

4) Siraman

Upacara siraman dilakukan pada siang hari, yakni sehari

sebelum upacara ijab. Upacara siraman biasanya dilakukan di kamar

mandi atau di taman keluarga masing-masing calon pengantin.

Sedangkan yang melakukan siraman adalah orang tua masing-

masing calon pengantin atau wakil mereka serta sesepuh, hingga

berjumlah sembilan orang. Jumlah sembilan tersebut menurut

budaya  kraton surakarta adalah untuk mengenang keluhuran Wali

Songo, yang bermakna Manunggalnya Jawa dengan Islam. Selain

itu, angka sembilan juga bermakna babakan hawa sanga yang harus

dikendalikan. Adapun tujuan dari upacara siraman ini adalah untuk

membersihkan jiwa dan raga calon pengantin.

5) Adol Dawet

Upacara ini dilakukan setelah siraman. Penjualnya adalah ibu

calon pengantin putri yang dipayungi oleh bapaknya. Pembeli para

tamu dengan uang pecahan genting (kreweng). Upacara ini

mengandung harapan agar nanti pada saat upacara panggih dan

resepsi banyak tamu dan rezeki yang datang.113

6) Rias Manten

Setelah rangkaian upacara siraman selesai dilakukan, calon

pengantin wanita kemudian dirias oleh juru rias atau juru paes.

112 Ibid, h. 39-41
113Sumarsono, Tata Upacara Pengantin Adat Jawa, ( Yogyakarta: Narasi, 2004), h. 20
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Dalam tradisi Jawa, upacara merias pengantin bersifat sakral,

sehingga banyak juru rias yang melakukan tirakat, misalnya puasa,

sebelum dan selama acara mantenan berlangsung.114

7) Langkahan

Langkahan berasal dari kata langkah berarti melangkah atau

melewati. Upacara ini dimaksudkan, apabila dalam pernikahan

tersebut masih ada saudara yang lebih tua (kakak) yang belum

menikah, maka dilakuka acara langkahan. Hal tersebut dilakukan

sebagai upacara adat untuk melangkahi saudara yang lebih tua

sebelum acara akad nikah dilaksanakan.115

8) Midodareni

Upacara midodareni berlangsung di kamar pengantin wanita

pada malam hari sesudah siraman dan sebelum panggih pada

keesokan harinya. Dalam sebuah sumber disebutkan bahwa

mododareni yang berarti bidadari. Sehingga, dalam acara ini, calon

pengantin wanita dirias sedemikian rupa agar kecantikannya serupa

dengan bidadari. Dalam hal ini masyarakat Jawa tradisional percaya

bahwa pada malam midodareni tersebut, para bidadari dari khayangan

akan turun ke bumi dan bertandang ke kediaman calon pengantin

wanita untuk menyempurnakan dan mempercantik calon pengantin

wanita.

Disisi lain, ada juga sumber yang menyebutkan bahwa kata

midodari berasal dari kata widada, ari, dan ni. Widada berarti

selamat, sedangkan ari dan ni berarti hari ini. Sehingga, mododereni

diartikan sebagai bentuk tirakat (permohonan kepada Tuhan) agar

diberikan keselamatan, sebelum dilangsungkannya upacara panggih

dan ijab.116

114 Hamidin, Op.Cit, h. 46
115Ibid, h. 47
116 Hamidin, Buku Pintar Perkawinan Nusantara...h. 48
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Setelah persiapan dirasa telah cukup selanjutnya adalah prosesi

pernikahan. Sebagaimana telah di jelaskan sebelumnya bahwa

pernikahan adalah suatu rangkaian upacara yang dilakukan sepasang

kekasih untuk menghalalkan semua perbuatan yang berhubungan

dengan kehidupan suami-istri guna membentuk suatu keluarga dan

meneruskan garis keturunan. Guna melakukan prosesi pernikahan,

orang Jawa selalu mencari hari baik, maka perlu dimintakan

pertimbangan dari ahli penghitungan hari baik berdasarkan patokan

Primbon Jawa. Setelah ditemukan hari baik, maka sebulan sebelum

akad nikah, secara fisik calon pengantin perempuan disiapkan untuk

menjalani hidup pernikahan, dengan cara diurut perutnya dan diberi

jamu oleh ahlinya. Hal ini dikenal dengan istilah diulik, yaitu

pengurutan perut untuk menempatkan rahim dalam posisi yang tepat

agar dalam persetubuhan pertama memperoleh keturunan, dan minum

jamu Jawa agar tubuh ideal dan singset.

Sebelum pernikahan dilakukan, ada prosesi yang harus

dilakukan, baik oleh pihak laki-laki maupun perempuan yaitu prosesi

pasrah tampi.

Pasrah tampi adalah penyerahan calon pengantin pria oleh

keluarganya kepada keluarga calon pengantin wanita untuk

dinikahkan (ijab kabul). Dalam prosesi ini, orang tua calon pengantin

pria boleh ikut dan boleh tidak ikut. Untuk melaksanakan pasrah

tampi, dari pihak keluarga calon pengantin pria biasanya diwakilkan

kepada sespuh (orang yang disepuhkan dari pihak keluarga calon

pengantin pria).

Adapun rangkaian prosesi dalam upacara pasrah tampi adalah

sebagai berikut:

1) Rombongan pengantin pria memasuki rumah calon pengantin

wanita dengan urutan sesepuh yang mewakili, calon pengantin

pria, baru kemudian keluarga calon pengantin pria.
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2) Rombongan keluarga calon pengantin pria diterima oleh keluarga

calon pengantin wanita, dengan urutan sesepuh yang mewaliki,

orangtua calon pengantin wanita, baru kemudian keluarga clon

pengantin wanita.

3) Sesepuh yang mewakili orang tua calon pengantin wanita

menyerahkan pengantin pria.

4) Sesepuh yang mewakili orang tua pengantin wanita menerima

pengantintin pria. Setelah selese acara pasrah tampi kemudian

dilanjutkan dengan acara ijab.

5) Ijab. Ijab diartikan sebagai ucapan atau kalimat menikahkan yang

diucapkan oleh pihk wali (wakil) pengantin wanita. Sedangkan

kabul diartikan sebagai ucapan atau kalimat yang menyetujui atau

menerima atas perkawinan tersebut. Kabul ini diucapkan oleh

pengantin pria.

Ijab kabul dilaksanakan sesuai agama masing-masing. Bagi

masyakarat Jawa yang bergama Islam pelaksanaan ijab kabul

dilaksanakan secara Islam sesuai dengan syari’at Islam.

Inti dari upacara ini, baik secara makna maupun tradisi, adalah

keluarga pengantin wanita menyerahkan (menikahkan) anak gadisnya

kepada pengantin pria, dan keluarga pengantin pria menerima

pengantin wanita disertai dengan penyerahan maskawin bagi

pengantin perempuan. Upacara ini disaksikan oleh pejabat pemerintah

atau petugas catatan sipil yang akan mencatat pernikahan mereka

dicatatan pemerintah.

.
c. Panggih/Temon Pengantin

Setelah selesai acara ijab qabul dilanjutkan dengan acara

panggih/temon/temu pengantin. Panggih/Temon memiliki makna

temu atau bertemu. Artinya, prosesi ini sebagai tanda bahwa

pengantin wanita dan pria sudah resmi menjadi suami istri.Adapun

prosesi panggih adalah sebegai berikut:
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1) Liru Kembar Mayang

Prosesi liru kembar mayang merupakan satu rangkaian

atau mengawali rangkaian prosesi panggih, dan dilaksanakan

setelah upacara ijab kabul selesai. Pengertian dari liru kembar

mayang sendiriadalah prosesi upacara menukar kembar

mayang, di mana rombongan pengantin pria datang membawa

sepasang kembar mayang kakung yang dibawa oleh dua

satriyakembar. Begitu juga dengan pengantin wanita, dimana

pengantin wanita beserta rombongan membawa sepasang

kembar mayang putri yang dibawa oleh dua putri domas.

Keempat remaja itu (dua satriya kembar dan dua putri domas)

saling menukarkan kembar mayang. Ini merupakan lambang

bahwa keluarga kakung (keluarga pengantin pria ) menyatu

dengan keluarga putri (keluarga pengantin wanita) dan

sebaliknya.

2) Balang suruh

Balang suruh adalah prosesi dimana kedua mempelai saling

melempar bungkusan yang berisi daun daun sirih yang diikat

dengan benang putih. Prosesi ini memiliki makna simbolis. Daun

sirih yang dilemparkan merupakan lambang kasih syang dan

kesetiaan, sedangkan saling melempar melambangkan bahwa

kedua pengantin adalah manusia sejati.117

3) Mecah wiji dadi

Mecah wiji dadi adalah prosesi memecah telur. Dalam prosesi

ini, pengantin pria menginjak telur ayam hingga pecah dengan kaki

kanannya, kemudian wanita membasuh kaki pengantin pria dengan

air bunga. Prosesi ini melambangkan bahwa seorang suami harus

bertanggung Jawab terhadap keluarganya dan seorang istri harus

taat melayani suaminya.

117 Hamidin, Buku Pintar Perkawinan Nusantara, (Yogyakarta: DIVA Press,Cet 1,
2002),h.57
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4) Pupuk

Dalam prosesi pupuk ini, ibu pengantin wanita mengusap

pengantin pria sebagi tanda ikhlas menerimanya menjadi bagian

dari keluarga.

5) Sindur binayung

Sindur pinayung adalah prosesi dimana ibu pengantin wanita

menyampirkan sindur(kain selendang yang berwarna merah dan

putih) mulai dari bahu kiri pengantin wanita hingga bahu kanan

pengantin pria. Prosesi ini melambangkan pengharapan agar kedua

pengantin memperoleh siraman kabahagiaan, dan melambangkan

bahwa pasangan itu sudah disatukan menjadi anaknya.118

6) Timbang (pangkon)

Di dalam ritual ini, pasangan pengantin duduk dipangkuan

ayah pengantin wanita, kemudian sang ayah akan berkata bahwa

berat mereka sama, yang berarti cinta mereka sama-sama kuat.

Prosesi ini sekaligus melambangkan bahwa kasih sayang orang tua

terhadap anak dan menantu sama besarnya.119

7) Tanem

Tanem disebut juga dengan istilah tandur pengantin atau

wisuda pengantin. Ini melambangkan prosesi dimana ayah

pengantin wanita menundukkan pasangan pengantin di pelamianan

sebagai tanda merestui pernikahan mereka. Artinya, sang ayah

menam kedua mempelai dalam suatu dunia atau kehidupan baru.120

8) Tukar Kalpika

Tukar kalpika adalah prosesi tukar cincin sebagai tanda cinta

kedua mempelai.121

9) Kacar kucur, (tampa kaya)

118 Ibid, h. 59
119Ibid, h. 60
120Ibid., h. 61
121Ibid, h. 62
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Kacar kucur atau tampa kaya adalah prosesi menuangkan

bahan-bahan atau barang-barang yang telah disiapkan sebelumnya

oleh pengantin pria ke pangkuan pengantin wanita. Upacara ini

merupakan lambang dari sifat tanggung Jawab suami terhadap istri

dalam memberikan nafkah.122

10) Dahar kembul (Dahar walimah)

Dahar kembul atau dahar walimah adalah prosesi saling

menyuapi antara kedua pengantin. Prosesi ini melambangkan

bahwa kedua pengantin akan kedua pengantin akan hidup

bersama-sama.123

11) Rujak degan, Bubak kawah, dan Tumpak punjen

Pelaksanaan upacara rujak degan mengandung makna agar

kedua mempelai selalu sehat dan sejahtera, serta segera dikaruniai

anak. Bubak kawah adalah upacara perebutan alat-alat dapur,

apabila yang dinikahkan adalah anak pertama. Sedangkantumplak

punjen adalah upacara untuk anak bungsu, yang berarti segala

kekayaan ditumpahkan kerena menantu yang terahir.

12) Mertui

Mertui adalah prosesi penjemputan orang tua pengantin wanita

terhadap besannya di depan rumah untuk berjalan bersama menuju

tempat upacara. Kedua ibu berjalan di depan, sedangakan kedua

ayah dibelakang. Sesampainya dipelaminan, orang tua pengantin

pria duduk di sebelah kiri mempelai, sedangkan orang tua pengantin

wanita duduk di sebelah kanan mempelai. Acara akan dilanjutkan

dengan sungkeman.

Dalam prosesi sungkeman ini, kedua pengantin bersujud atau

bersimpuh  memohon do’a restu kepada masing-masing orang tua.

Pertama-tama kedua pengantin melakukan sungkeman kepada ayah

dan ibu pengantin wanita, baru kemudian kepada ayah dan ibu

122Ibid, h. 63
123Ibid, h.  64
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pengantin pria.  Selama prosesi sungkeman, pemaes mengambil

keris dari pengntin pria, dan mengembalikannya lagi setelah prosesi

selesai.

Setelah upacara adat selesai dialakuakan, maka tiba saatnya

untuk resepsi perkawinan. Dalam acara ini, para tamu undangan

mulai mengucapkan selamat kepada pasangan pengantin dan

dilanjutkan dengan sesi foto-foto. Terahir, para tamu undangan

menikmati hidangan yang telah disediakan berupa makan dan

minum tradisional. Selama prosesi ini biasanya sambil diiringi

musik gamelan. Tetapi, ada juga yang menggunakan jenis musik

lain, seperti organ tunggal, campur sari, dan lain sebagainya.124

4. Kewajiban dan Hak Suami Istri

Perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian perikatan antara

suami- isteri, yang sudah barang tentu akan mengakibatkan timbulnya

hak-hak dan kewajiban –kewajiban bagi kedua belah pihak. Yang

dimaksud dengan hak ialah suatu yang merupakan milik atau dapat

dimiliki oleh suami atau isteri yang diperolehnya dari hasil

perkawinannya. Hak ini juga dapat dihapus apabila yang berhak rela

apabila haknya tidak dipenuhi atau dibayar oleh pihak lain.

Adapun kewajiban dan hak suami-isteri dalam perkawinan itu ada

yang merupakan hak-hak kebendaan, misalnya : hak atas nafkah, hak

bukan kebendaan, sedangkan hak yang bukan kebendaan misalnya: hak

dan kewajiban bergaul baik sebagai suami-isteri dalam hidup berumah

tangga.125

Kewajiban dan hak suami istri dalam pernikahan adat Jawa

digambarkan dalam prosesi panggih yaitu:

a. Ketika suami menginjak telur ayam hingga pecahdan istri membasuh

kaki suaminya dengan air bunga yang di sebut dengan prosesi mecah

124Ibid,h. 56-57
125Sudarto, Makna Filosofi BOBOT, BIBIT, BEBET Sebagai kriteria untuk menentukan jodoh

perkawinan menurut adat Jawa, (Dipa IAIN Walisongo semarang, 2010), h. 23
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wiji dadi. Prosesi ini melambangkan seorang suami harus

bertanggung Jawab terhadap keluarganya dan seorang istri harus taat

melayani suaminya.

b. Tukar cincin atau tukar kalpika yang bermana bahwa suami istri

mempunyai hak dan kewajiban untuk saling mencintai.

c. Kacar-kucur atau tampa kaya adalah bagian dari prisesi panggih

dimana suami menuangkan bahan-bahan yang telah disediakan

keatas pangkuan istri. Ini bermakna bahwa seorang suami

mempunyai kewajiabn memberi nafkah untuk istrinya.

d. Dahar kebul yang juga dilakukan dalam prosesi panggih dimana

sepasang suami istri saling menyuapi ini melambangkan bahwa

suami istri mempunyai hak untuk hidup bersama-sama.126

5. Tujuan Pernikahan

Perkawinan bagi orang Jawa merupakan sesuatu yang sakral dan

dianggap sangat penting karena dalam pelaksanaan perkawinannya

penuh dengan ritual-ritual yang apabila ditelaah memiliki banyak

makna yang dapat ditafsirkan sebagai suatu perwujudan doa agar kedua

mempelai selalu mendapat hal-hal yang terbaik dalam bahtera rumah

tangganya.127

Dalam paradigma masyarakat Jawa, perkawinan bukan sebatas

proses hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih dari itu,

perkawinan merupakan penyatuan dua keluarga yang didasari unsur

pelestarian tradisi. Oleh karena itu masyarakat Jawa sering

menggunakan beragam pertimbangan dari bibit (merupakan latar

belakang keluarga yang baik), bebet (mampu memenuhi kebutuhan

126Lebih lengkapnya terkait hak dan kewajiban suami istri tersirat dalam setiap ritul dan
pelambang yang digunakan saat pelaksanaan pernikahan adat secara umum dari awal hingga akhir
dalam pelaksanaan perkawinan.

127Wignjodipoera Soerojo, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta: PT. Toko
Gunung Agung, 1995), h. 122
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rumah tangga sehari-hari), dan bobot (berkualitas, bermental baik,

bertanggungJawab, dan berpendidikan).

Pertimbangan dalam memilih jodoh dalam budaya masyarakat

Jawa tersebut dapat diartikan bahwa tujuan pernikahan dalam adat Jawa

adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia. Kebahagian rumah

tangga tersebut di dukung dengan suami dan istri yang masing-masing

memiliki bibit, bebet dan bobot yang berkualitas.

Selain itu setiap ritual yang dilakukan dalam perkawinan adat

Jawajuga memiliki makna-makan filosofi yang syarat dengan tujuan

pernikahn itu tersendiri. Filosofi pernikahan adat Jawa tergambar dalam

upacara ritual panggih pengantin yang telah diuraikan dalam sub

bahasan prosesi pernikahna pada bab ini.

Jika diambil makna filosofi secara keseluruhan pada prosesi

pengantin ini bahwa pernikahan adat Jawa memiliki tujuan yang sangat

agung dan mulia. Secara umum tujuan pernikahan adat Jawa adalah;

a. Untuk kebahagian dan kekekalan pasangan pengantin dalam

berumah tangga. Ini dibuktikan dengan upaya pemilihan jodoh yang

berdasarkan atas bibit, bebet dan bobot yang berkualitas.

b. Untuk melestarikan budaya dan adat-istiadat nenek moyang dengan

mengimplementasikan pada ritual pernikahan yang sarat dengan

do’a-do’a dan harapan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar

pernikahan itu menjadikan kehidupan yang bahagia dan sejahtera.


