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MOTO 

ى َو ِل ُت ْل َو َوى َو َو ى َو ْل ِلى ى َوَو َّب ًةى ِّمِل ِّمِل ى َو َو ْل َو   َو َو ْل َو ْل ُت

Artinya: 
“Dan aku telah tanamkan dari kemurahanku pesrasaan  kasih sayang orang 

terhadapmu, dan supaya engkau dibela dan dipelihara dengan pengawasanku”( QS. 

Surat Taha : Ayat:39)
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 ABSTRAK 

Setiawan, Hari Agung, 2021.Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pesta 

Pernikahan Adat Melayu Di Desa Bagan Keladi Kota Dumai Riau. Skripsi. 

Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Institut Agama Islam 

(IAIN) Ponorogo. Pembimbing  Anis Hidayatul I.,SHI.,M.HI. 

Kata Kunci:Hukum Islam, Tradisi Pesta Pernikahan, Adat Melayu. 

Walimah berasal dari kata walimah (وةمیل) artinya pesta makanatau dalamversi 

lain, walimah secara etimologi terbentuk dari kalimat(ونى)yang artinya berkumpul, 

dan secara syar‟i bermakna sajian makanan yang dihidangkan untuk merayakan suatu 

kebahagiaan sedangkan al-ursy artinya pesta perkawinan. Menurut Syaikh Khamil 

Muhammad Uwaidah walimah berarti penyajian makanan untuk acara pesta. Ada 

juga yang mengatakan, walimah berarti segala macam makanan yang dihidangkan 

untuk acara pesta atau yang lainnya. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana tinjauan hukum 

Islam terhadap tradisimewah di pesta pernikahan adat melayu di Desa Bagan Keladi, 

Kota Dumai Riau? (2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang 

untuk mewujudkan tradisi pesta pernikahan yang mewah di Desa Bagan Keladi, Kota 

Dumai Riau? 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian 

lapangan yang mengunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi.Analisis 

yang digunakan metode deduktif yaitu pembahasan yang diawali dengan 

mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan 

selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus. 

Menurut tinjauan hukum Islam,tradisi pernikahan mewah yang dilakukan 

masyarakat Desa Bagan Keladi Kota Dumai Riau kurang sesuai dengan Hukum Islam 

karena dalam hukum Islam dijelaskan secara rinci bahwa tidak di perbolehkan 

melaksanakan pesta yang mewah ataupun terlalu berlebihan karena bisa 

menimbulkan sifat sum‟ah pada diri sendiri. Hutang dalam pesta pernikahan adat 

melayu di Desa Bagan Keladi hukumnya adalah sunah karena sama dengan membatu 

orang yang lagi kesusahan, namun hukum hutang bisa menjadi haram ketika barang 

atau uang yang dijadikan hutang tersebut malah digunakan untuk hal-hal yang 

dilarang agama seperti untuk perbuatan maksiat, dan lain-lain, dan hutang tersebut 

dapat merugikan diri sendiri atau keluarganya karena menjadi beban yang berat untuk 

mengembalikannya.   
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Arab Ind. Arab Ind. Arab Ind. Arab Ind. 
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horizontal diatas hurut ā, ī, dan ū. 
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huruf “ay” dan “aw” 

4. Contoh: 

5. Bayna, „alayhim, qawl, mawḍū‟ah 

6. Istilah (tecnical terms) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa 

baku Indonesia harus dicetak miring 
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7. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. 

Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir. 

Contoh: 

Ibn Taymīyah bukan Ibnu Taymīyah.Inna al-dīn „inda Allāh al-Islām bukan 

Inna al-dīna „inda Allāhi al-Islāmu. ... Fahuwa wājib bukan Fahuwa wājibu 

dan bukan pula Fahuwa wājibun. 

8. Kata yang berakhir dengan tā‟marbūṭah dan berkedudukan sebagai sifat (na‟at) 

dan iḍāfah ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan muḍāf ditransliterasikan 

dengan “at”. 

Contoh:  

Na‟at dan muḍāf ilayh : Sunnah sayyi‟ah, al-Muktabah al-Miṣriyah. 

Muḍāf : maṭba‟at al-„Ammah. 

9. Kata yang berakhir dengan yā‟ mushaddadah (yā‟ ber-tashdid) ditransliterasikan 

dengan ī. Jika ī diikuti dengan tā‟marbūṭah  maka transliterasinya adalah īyah. Jika 

yā‟ ber-tashdid berada di tengah kata ditransliterasikan dengan yy. 

Contoh: 

Al-Ghazālī, al-Nawawī. 

Ibn Taymīyah, Al-Jawzīyah. 

Sayyid, mu‟ayyid, muqayyid. 

 

 

 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Manusia sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan adanya norma dan 

peraturanyang bisa mengikat anggotanya untuk dilaksanakan secara bersama agar 

hubungan itu bisa berjalan dengan baik, hal itu dikenal dengan nama hukum. 

Hukum mempunyai batasan, ciri ataupun bentuk tertentu seperti Hukum Adat, 

Hukum Islam dan Hukum Barat. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 

masyarakat, maka hukum haruslah ditegakkan. Dari tiga macam hukum tadi, 

hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan antara sesama manusia bahkan juga 

dengan Sang Pencipta dan berhubungan dengan kehidupan di akhirat.Salah satu 

pembahasan yang ada di dalam hukum Islam adalah masalah pernikahan. 

Bagi umat manusia pernikahan merupakansunnatullah sebagai jalan untuk 

berkembang biak atau melestarikan keturunannya. Melahirkan anggota keluarga 

yang saleh yang mentrasfusikan darah baru urat nadi masyarakat sehingga dapat 

tumbuh, kuat, berkembang dan maju.
2
 

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan batin atara 

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Kelurahanan Yang 

                                                           
2
Slamet Abidin dan Aminudin, Fiqih Munakahat, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 9. 
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Maha Esa”. Sedangkan pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam 

mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang 

merumuskannya bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan 

yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakanya 

merupakan ibadah”. Sementara itu perkawinan menurut Wahbah al-Zuhaily 

sebagau berikut “Akad yang membolehkan terjadinya persetubuhan dengan 

seorang wanita, atau melakukan wathi‟ dan berkumpul selama wanita tersebut 

bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan”
3
 

Serangkaian upacara pernikahan yang merupakan bagian dari dimensi 

syariah ini jika dialihkan menjadi dimensi adat melalui interaksi antara hukum 

Islam dengan struktur dan kultur masyarakat lokal Indonesia maka keduanya akan 

saling tarik-menarik, namun keduanya tidak selalu harus dipertentangkan. Hal 

tersebut disebabkan karena fleksibilitas dan elastisitas yang dimiliki hukum 

Islam.
4
 Hukum Islam bisa melebur ke dalam kultur masyarakat Indonesia yang 

memiliki banyak kultur, termasuk salah satunya adalah kultur masyarakat 

Melayu. 

Adatadalah aturan, kebiasaan-kebiasaan yang muncul dan terbentuk dari 

suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta 

dipatuhi masyarakat pendukungnya.Pada masyarakat melayu aturan-aturan 

                                                           
3
Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana Perdana Media 

Group, 2006), 38. 

4
Bani Syarif Maula, Sosiologi Hukum Islam di Indonesia Cat Ke-1 (Yogyakarta: Aditya Media 

Publishing, 2010), 202. 
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tentang segi kehidupan tersebut menjadi aturan-aturan hukum yang mengikat 

disebut hukum adat.Adat atau tradisi yang ada pada masyarakat melayu.adat telah  

melembaga dalam kehidupan  masyarakat melayu baik berupa tradisi, ada upacara 

dan lain-lain yang mampu menggalikan perilaku warga masyarakat dengan 

perasaan senang atau bangga. 

Masyarakat Desa Bagan Keladi sangat menjunjung tinggi adat istiadat, 

bahkan ada sebuah ungkapan adat melayu yang tumbuh mengakar di masyarakat 

Melayu, yaitu “biar mati anak, jangan mati adat”, ini menunjukkan bahwa 

kedudukan dan peranan adat dalam kehidupan masyarakat Melayu sangat penting. 

Oleh sebab itu para orang tua sangat tidak ingin jika sebutan “tak beradat” atau 

“tak tahu adat” tersemat pada anak-anak mereka yang menandakan bahwa para 

orang tua telah gagal dalam mendidik anak dan sebutan itu sangat memalukan 

serta menjadi aib dalam pergaulan masyarakat Melayu. 

Jika tidak melaksakan pesta pernikahan yang sedemikian rupa dengan 

kebiasaan masyarakat di Desa Bagan Keladi maka akan menimbulkan 

kemadhorotan semisal, menjadin bahan pembicaraan masyarakat sekitar, tidak 

mengikuti kebiasaan yang telah ada sejak dahulu., dan lain-lain. Dalam hal ini 

mau tidak mau masyarakat Bagan Keladi melaksanakan pesta pernikahan yang 

mewah.
5
 

Adat di Desa Bagan Keladi itu sendiri telah ada dan berkembang sejak 

lama hingga kini. Masyarakat Desa Bagan Keladi sanggat menjunjung tinggi adat 

                                                           
5
Bapak Iin, Hasil Wawancara, Dumai, 17 Maret 2021. 
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istiadat yang bersumberkan dari ajaran agama Islam. Tradisi Islam sangat kuat 

dalam budaya masyarakat melayu, sejak zaman dahulu masyarakat melayu sudah 

memiliki ketentuan-ketentuan adat, seperti tradisi Pernikahan. Pada tradisi 

pernikahan ditinjau dari hukum islam ada yang tidak sesuai pada segi tradisi 

bermewah-mewahan di pesta pernikahan adat melayu, contohnya seperti, pada 

segi makan, pakaian, dan hiburan. Dimana dari segi makanan biasannya terlalu 

banyak jenis makanan dengan porsi yang besar sehingga mubadzir, pada segi 

pakaian dimana selama prosesi pesta pernikahan pengantin melakukan pergantian 

baju pernikahan sebanyak lima kali, dan pada segi hiburan tersebut di laksanakan 

sampai larut malam sehingga banyaknya hal negatif yang dilakukan.   

Adat  pernikahan merupakan adat yang sering dijumpai terutama Di Desa 

Bagan Keladi, dimana pesta pernikahan adat melayu merupakan adat yang harus 

dilakukan, dan pesta pernikahan adat melayu merupakan hal yangdianjurkan agar 

masyarakat sekitar mengetahui bahwa seorang pemuda  yang baru saja  menikah  

bisa diketahui oleh orang banyak bahwa mereka telah menikah. kebiasaan orang 

melayu dengan mengadakan pesta yang besar dengan berbagai hiburan agar 

menggambarkan bahwa pernikahan itu adalah hal yang satu kali dilakukan selama 

seumur hidup, maka dijadikanlah suatu pernikahan itu dengan acara yang besar 

dan megah. 

Dalam hal ini salah satunya adalah di  Desa Bagan Keladi yang berada di 

Kec Dumai Barat, Riau. di daerah tersebut masyarakatnya sering mengadakan 

pesta pernikahan yang mewah menurut ketarangan Bapak Iin selaku warga Bagan 
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Keladi menuturkan “Bahwa acara pesta pernikahan adat melayu yang ada di 

desa bagan keladi harus dilakukan lebih meriah karna menurut masyarakat 

sekitar, bahwasannya pernikahan itu hanya dilakukan sekali seumur hidup jadi 

pesta pernikahan yang memwah pun harus dilaksanakan dan itu juga termasuk 

adat orang melayu khususnya di Desa Bagan Keladi“.Dan di perkuat dengan 

pernyataan Bapak Supri selaku ketua Rt Desa Bagan Keladi Menuturkan.“ 

Bahwa acara pesta pernikahan adat  melayu yang  ada didesa Bagan keladi 

dimana warganya memiliki rasa gengsi yang sangat tinggi untuk menggelar pesta 

pernikahan, yang mana pesta tersebut harus dilakukan dengan mewah walaupun 

itu dengan berhutang”.  

Maka dari itu tradisi pesta pernikahan yang mewah telah menjadi 

kebiasaan masyarakat melayu khususnya di Desa Bagan Keladi.Berdasarkan 

uraian tersebut peneliti tertarik untuk mengadakan penelitan tentang TINJAUAN 

HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PESTAPERNIKAHAN ADAT 

MELAYU DI DESA BAGAN KELADI KOTA DUMAI RIAU. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisimewah di pesta pernikahan 

adat melayu Di Desa Bagan Keladi, Kota Dumai Riau? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek hutang untuk 

mewujudkan tradisi pesta pernikahan yang mewah di Desa Bagan Keladi, 

Kota Dumai Riau? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi mewah di pesta 

pernikahan adat melayu Di Desa Bagan Keladi, Kota Dumai Riau. 

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang untuk 

mewujudkan tradisi pesta pernikahan adat Melayu Di Desa Bagan Keladi, 

Kota Dumai Riau 

D. Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat teoritis 

a. Untuk mengetahui wawasan tentang sebuah pesta perkawinan, terutama 

dalam hukum perkawinan. 

b. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitan dan pembahasan lebih 

lanjut seputar kajian masalah pernikahan 

 

2. Manfaat praktis  
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a. Untuk mendapat gambaran baru mengenai perpaduan hukum islam 

dengan adat yang berkembang dalam etnis tertentu dan menjadikan acuan 

bagi masyarakat islam dalam menghadapi persoalan adat pesta 

pernikahan. 

b. Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang bagaimana tinjauan 

hukum islam terhadap upacara adat pernikahan melayu di kota Dumai. 

c. Agar menjadi sumbangan bagi umat islam dalam menghadapi tantangan 

zaman, khususnya mengenai masalah pernikahan yang menjadi problem 

bagi setiap manusia. 

E. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka ini bertujuan untuk mencari data yang tersedia dalam 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam 

skripsi ini. Maka peneliti temukan beberapa kajian diantaranya: 

Pertama karya ilmiah Nur Afidin dengan judul “Tradisi Pernikahan Adat 

Jawa di Kecamatan Ponorogo menurut islam” Dengan rumusan masalah sebagai 

berikut 1.Bagaimana prosesi pernikahan adat  yang terjadi di Kecamatan 

Ponorogo? 2. Bagaimana tradisi pernikahan adat Jawa di Kecamatan Konorogo 

terhadap hukum islam?, Dalam penelitian ini Nur Afidin menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Berdasarkan permasalahan dalam penelitian Nur Afidin 

berdasarkan hasil  yang dianalisis oleh peneliti ini dikarnakan kebudayaan adat-

istiadat masyarakat kota Ponorogo dipengaruhi oleh kebudayan adat-istiadat 

masyarakat Jawa tengah. Masyarakat Ponorogo memiliki adat-istiadat yang 
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sangat khas yaitu, becekan (suatu kegiatan dengan mendatangi dan memberikan 

bantuan berupa bahan makanan; beras, gula, dan sejenisnya kepada kepada 

keluarga, tetangga atau kenalan yang memiliki hajat pernikah atau khitanan) dan 

sejarah ( silaturakhim ke tetangga sanak saudara pada saat hari raya idul fitri yang 

biasanya dilakukan dengan mendatangi rumah orang yang berumur lebih tua).
6
 

Perbedaan antara peneliti yang dilakukan Nur Afidin dengan yang penulis 

lakukan adalah dari segi objek atau segi pembahasan yang dikaji berbeda dengan 

penulis lakukan, dari pembahasan yang dilakukan oleh Nur fidin  

membahastradisi pernikahan adat Jawa di Kecamatan Ponorogo menurut islam 

sedangkan yang penulis lakukan dalam penelitian ini membahas tinjauan hukum  

islam terhadap tradisi pesta pernikahan adat melayu.Dalam peneitian yang 

dilakukan Nur Afidin dan peneltian yang dilakukan penulis sama sama 

menggunakan hukum Islam. 

Kedua karya ilmiah Zuniar Fadhilul Amin denan judul “tradisi jujuran 

pada peminangan masyarakat Banjar di kec.Tembilahan Hulu Kab. Indragiri 

Hilir Riau”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut 1 Bagaimana tinjauan 

hukum islam dan pemikiran Emiel Durkheim terhadap tradisi junjuran 

masyarakat banjar di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir 

Riau? 2 bagaimana tinjauan hukum islam dan pemikiran Emiel Durkhem terhadap 

alasan masyarakat tetap melaksanakantradisi jujuran dalam peminangan 

                                                           
6
Nur Afidin, Tradisi Pernikahan Adat Jawa di Kecamatan Ponorogo Menurut Islam 

( Ponorogo: IAIN Ponorogo 2016), 83. 
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masyarkat banjar di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir 

Riau?.Dalam penelitian ini Zuniar Fadilul Amin menggunakan metode penelitian 

kualitatif.Berdasarkan permasalahan dalam penelitian Zuniar Fadilul Amin 

berdasarkan hasil.Skripsi ini menjelaskan tentang adanya adat peminangan di 

masyarakat banjar Indragiri hilir riau seperti halnya adat jujuran.  Adat 

peminangan tersebut dijadikan pegangan bagi masyarakat dibanjar Indragiri hilir 

yang mayoritas penduduk beragama islam. Dalam praktek khitbah ( peminangan ) 

yang dilakukan warga masyarakat banjar di Indragiri hilir, yang mana pada saat 

khitbah dilakukan calon mempelai laki-laki membawa anggota keluarganya untuk 

melakukan peminangan. Disini ketika prosesi peminangan layaknya menurut 

syariat islam dilakukan, ada suatu ketentuan tambahan yang harus membayar 

uang jujuran.uang yang harus diberikan untuk digunakan mendani biaya resepsi, 

kamar pengantin dan lain-lain
7
 

Perbedaan antara tulisan Zuniar dan tulisan penulis terletak pada subyek 

yang diteliti pada tulisan Zuniar berfokus kepada tradisi jujuran sedangan tulisan 

penulis terfokus ke pesta yang bermewah-mewahan.Dalam hal ini Zuniar 

mengambil hukum Islam dan pemikiran Emil Durkhein sedangkan penulis hanya 

menggunakan hukum Islam saja. 

Ketiga karya ilmiah Didi Nahtadi judul “Tradisi Ayun Pengantin Dalam 

Perkawinan Masyarakat Kabupaten Serang”  dengan rumusan masalah sebagai 

                                                           
6
Zuniar Fadhilul Amin Tradisi Jujuran Pada Peminangan Masyarakat Banjar di ec. 

Tembilahan Hulu Kab. Indragiri Hilir Riau Tahun 2016, (Ponorogo: IAIN Ponorogo 2016), 24. 
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berikut 1.  Bagaimana tata cara pelaksaan tradisi ayun pengantin? 2. Bagaimana 

pandangan masyarakat tentang tradisi ayun pengantin? 3. Bagaimana perspektif 

hukum islam dan hukum positif tentang tradisi ayun pengantin?. Dalam penelitian 

ini Didi Nahtadi menggunakan metode penelitian kualitatif.Berdasarkan 

permasalahan dalam penelitian Didi Nahtadi berdasarkan hasil. Skripsi ini 

menjelaskan tentang Tradisi ayun pengantin dalam perkawinan masyarakat 

Kabupaten  Serang adalah keinginan pribadi dari setiap masyarakatnya dan tanpa 

paksaan dari siapapun. Tradisi ayun pengantin merupakan eksperesi seni, luapan 

kegembiraan dan sebagai media komunikasi antar generasi. Tradisi ini masih 

relefan dilaksanakan oleh masyrakat dan masih tetap relefan karna seiring 

pekembangan zaman maka tradisi ini pun dapat disesuaikan.
8
 

Perbedaan antara tulisan Didi dan tulisan penulis terletak pada subjek 

yang diteliti pada tulisan Didi berfokus kepada tradisi ayun pengantin sedangan 

tulisan penulis terfokus ke pesta yang bermewah-mewahan. 

Keempat karya ilmiyah Yuni Kartika judul“ pernikahan adat jawa pada 

masyarakat islam di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung 

Tengan”  dengan rumusan masalah sebagai berikut, 1. Bagaimana tradisi adat 

Jawa di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah? 2. 

Bagaimana pengaruh tradisi adat Jawa terhadap kehidupan keagamaan 

masyarakat Islam di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung 

                                                           
8
Didi Nahtadi, Tradisi Ayun Pengantin Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Serang 

Tahun 2015 ( Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  2015), 56. 
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Tengah?. Dalam penelitian ini Yuni Kartika menggunakan metode penelitian 

kualitatif. larangan pernikahan di Desa Kalidadi secara historis merupakan tradisi 

warisan nenek moyang terdahulu yang secara turun temurun dilakukan oleh 

masyarakat Jawa.Kepercayaan tradisi ini menjadi hukum adat tersendiri oleh 

masyarakat Kalidadi yang masih melekat sampai saat ini. Sebagian masyarakat 

yang mempercayai tidak berani melanggar karena khawatir akan terjadi hal-hal 

buruk/ musibah terhadap keluarganya seperti orang-orang terdahulu yang sudah 

mengalaminya. Pada dasarnya tradisi wetonan, larangan menikah di bulan Syuro 

dan adu batur merupakan salah satu cara orang tua dalam memilihkan jodoh 

untuk anak-anaknya. Oleh sebab itu demi tercapainya tujuan dari pernikahan yaitu 

membentuk keluarga yang bahagia maka larangan/ pantangan itu digunakan agar 

tercapainya pernikahan yang ideal. Pengaruh tradisi wetonan, larangan menikah 

di bulan Syuro dan adu batur terhadap kehidupan keagamaan masyarakat Islam di 

Desa Kalidadi yaitu menjadikan masyarakatnya menjadi lebih baik dalam 

kehidupan keagamaan seperti lebih berbakti kepada kedua orang tua, menjaga 

silaturahmi kepada sesepuh, adanya tradisi larangan pernikahan ini menjadikan 

masyarakat lebih bersikap hati-hati dalam memilih jodoh.Dalam peneitian yang 

dilakukan Yuni Kartika dan peneltian yang dilakukan penulis sama-sama 

menggunakan hukum Islam.
9
 

                                                           
9
Yuni Kartika, Pernikahan Adat Jawa Pada MasyarakatIslam di Desa Kalidadi 

KecamatanKalirejo Kabupaten Lampung Tengah.2020 ( Lampung : UIN RADEN INTAN Lampung  

2020), 63. 
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Perbedaan Perbedaan antara peneliti yang dilakukan Yuni Kartika dengan 

yang penulis lakukan adalah dari segi objek atau segi pembahasan yang dikaji 

berbeda dengan penulis lakukan, dari pembahasan yang dilakukan oleh Yuni 

Kartika  membahas pernikahan adat jawa pada masyarakat islam di Desa Kalidadi 

Kecamatan  Kalirejo  Kabupaten Lampung sedangkan yang penulis lakukan 

dalam penelitian ini membahas tinjauan hukum  islam terhadap tradisi pesta 

pernikahan adat melayu. Dalam peneitian yang dilakukan Yuni Kartika 

menggunakan masyarakat islamberbeda dengan peneltian yang menggunakan 

hukum Islam. 

Kelima karya ilmiah mardiana judul “Tradis Pernikahan  Masyarakat di 

Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa” dengan rumusan masalah sebagai 

berikut1.Bagaimanakah prosesi tradisi pernikahan Masyarakat di desa 

Bontolempangan Kabupaten Gowa? 2. Bagaimanakah Akulturasi Islam dan 

budaya lokal dalam tradisi pernikahan masyarakat di Desa Bontolempangan 

Kabupaten Gowa?Dalam penelitian ini Mardiana menggunakan metode penelitian 

kualitatif.Berdasarkan permasalahan dalam penelitian. Mardiana berdasarkan 

hasil penelitian Appa‟bunting dalam bahasa makassar berarti melaksanakan 

upacara pernikahan. pernikahan merupakan salah satu sara‟ sahnya pernikahan 

dalam catatan kedua bela pihak suka sama suka dan kedua wali juga saling 

merestui Bagi masyarakat Suku Makassar khususnya Bontolempangan 

menganggap bahwa upacara pernikahan merupakan sesuatu hal yang sangat 

sakral, artinya mengandung nilai-nilai yang suci. Oleh sebab itu dalam rangkaian 
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proses pernikahan harus ditangani oleh orang-orang yang benar ahli dalam 

menangani pernikahan tersebut. dan melakukan beberapa kegiatan yaitu 

musyawarah tahap sebelum menikah dan tahap setelah menikah. Tahapan tersebut 

dibagi menjadi beberapa proses yaitu pertama akkuta‟kuta‟nang(mencari 

informasi) Assuro (Melamar) sampai dengan pattamma (Penamatan Alquran) dan 

terakhir Barazanji. kemudian adanya akulturasi yaitu penggabungan budaya 

dilihat dari pernikahan sebelum masuknya Islam dilakukan sesuai dengan adat 

mereka tanpa adanya hukum Islam yang mengikat hanya hukum adat yang 

menonjol.  kemudian setelah masuknya Islam pernikahan ini menggabungkan dua 

budaya yaitu budaya Islam dengan budaya Lokal.
10

 

Perbedaan Perbedaan antara peneliti yang dilakukan Mardiana dengan 

yang penulis lakukan adalah dari segi objek atau segi pembahasan yang dikaji 

berbeda dengan penulis lakukan, dari pembahasan yang dilakukan Mardiana  

membahas tentang tradisi pernikahan masyarakat desa sedangkan yang penulis 

lakukan dalam penelitian ini membahas tinjauan hukum  islam terhadap tradisi 

pesta pernikahan adat melayu. Dalam peneitian yang dilakukan Yuni Kartika 

menggunakan masyarakat Islam berbeda dengan peneltian yang menggunakan 

hukum Islam. 

 

F. Metode penelitian 

                                                           
10

Mardiana Tradis Pernikahan  Masyarakat di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa 2017 ( 

Makasar: UIN ALLAUDIN Makasar  2017), 28. 
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1. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Jenis penelitian yang dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah 

penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang 

menghasilkan data-data deskripsi yang berupa katakata tertulis atau lisan dan 

perilaku yang dapat diamati.
11

 Dimana dalam penelitian ini, peneliti melakukan 

kegiatan dengan langsung melihat kelapangan, melakukan wawancara, 

kemudian menganalisis dan menarik kesimpulan terhadap fenomena yang 

terjadi di masyarakat. 

2. Lokasi penelitian 

Lokasi yang akan diteliti oleh peneliti di Desa Bagan Keladi Kota Riau. 

Peneliti melakukan penelitian Desa Bagan Keladi Kota Dumai Riau, karena di 

wilayah Kota Dumai yang merupakan kota kecil dengan jumlah penduduk yang 

kurang lebih lima ribu penduduk dengan jumlah dua belas kecamatan di Kota 

Dumai.
12

 Dimana  Kota Dumai Riau memiliki sebuah adat pesta pernikahan yang 

sedikit unik, yaitu terletak di Desa Bagan Keladi yang mana di Desa tersebut 

mengadakan sebuah pesta pernikahan secara mewah. 

 

3. Data dan sumber data 

                                                           
11

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D,( Bandung: Alfabeta, 2016), 11. 

12
Data Kelurahan Desa Bagan Keladi, 2021. 
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Data Data yang digunakan dalam penulisan adalah wawancara 

mengenai data-data yang berkaitan dengan tradisi pesta pernikahan adat 

melayu yang ada di Desa Bagan Keladi. Sumber data yang diperoleh oleh 

peneliti terbagi menjadi 2, yaitu: 

a. Data 

Menurut Lofland  sumber data utama dalam penelitian kualitatifialah kata-

kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan 

lain-lain. Berkatian dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi 

kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistic.
13

 

Data-data yang di perlukan  dalam  penelitian  ini  adalah data-data 

tentang  tradisi pesta  pernikahan  adat melayu yang ada di Desa Bagan 

Keladi Kota Riau serta pendapat ketua adat tentang tradisi pesta 

pernikahan adat melayu yang ada di Desa Bagan Keladi Kota Riau. 

b. Sumber data 

Sumber data di penelitian ini di bagi menjadi 2 yaitu sumber data primer 

dan sumber data sekunder : 

1) Sumber data primer 

Penelitian dengan menggunakan sumber data primer dalam 

penelitian kualitatif ialah kata-kata, atau informasi yang dilakukan 

dalam proses wawancara dan tindakan, selebihnya adalah data 

                                                           
13

Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2009), 157. 
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tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data primer dalam 

penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan ketua adat dan 

masyarakat sekita. Narasumber yang saya wawancari atas nama, 

Bapak Darwis, Bapak Iin sarlis, Muhammad Peri, Wiliam Haris, 

Sunardi , Muhammad Iqbal, Fachrul, Ibu Suryani, Bapak Jumadi, dan 

Bapak Shodikun. 

2) Sumber data sekunder 

Penelitian dengan menggunakan sumber data sekunder 

menggunakan bahan dari sumber pertama sebagai sarana untuk 

memperoleh data. Dan data sekunder merupakan pelengkap yang 

nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer antara lain 

dalam wujud buku, perundang-undangan, jurnal, majalah yang akan 

menjadi penunjang dalam penelitian ini. 

4. Teknik pengumpulan data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara. 

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, 

percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (yang 

mengajukan pertanyaan) dan terwawancara (yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu).
14

 

                                                           
14

Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 

46. 
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Wawancara yang dilakukan oleh peneliti guna untuk mengumpulkan 

data berupa pemahaman tentang tradisi pesta pernikahan adat melayu di Desa 

Bagan  Keladi  Kota  Dumai Riau.Untuk mengetahui informasi tentang tradisi 

pesta pernikahan tersebu. Berikut merupakan beberapa metode yang 

digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini: 

a. Observasi 

Pengumpulan data melalui pengamatan yang digunakan untuk 

mendapatkan data tentangtradisipesta pernikahan adat melayu yang ada di 

Desa Bagan Keladi. Berhubung telah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan  

seperti yang telah terjadi akhir-akhir ini berupa virus corona maka dari ini 

peneliti melakukan observasi dengan cara online. 

b. Interview/Wawancara 

Wawancara ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi 

secara langsung dengan menggunakan pertamyaan-pertanyaan pada para 

informan. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan wawancara 

langsung  dengan  mewawancarai pihak-pihak  yang terkait didalam penelitian 

ini. Seperti kepada Bapak Darwis (tokoh adat), Bapak Iin sarlis ( tokoh 

masyarakat), Muhammad Peri (pelaksana pernikahan), Wiliam Haris 

(pelaksana pernikahan).  Sunardi (pelaksana pernikahan), Muhammad Iqbal 

(pelaksana pernikahan), Fachrozi (pelaksana pernikahan), dan Ibu Suryani. 
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 Terkait adanya musibah pada tahun ini seperti wabah corona yang 

terjadi saat ini maka dari peneliti melakukan  wawancara secara online dengan 

para narasumber yang terkait. Proses dari wawancara online itu melalui 

whatsApp chat, dan telepon kepada narasumber. 

5. Analisis data 

Analis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dansetelah selesai pengumpulan data dalam 

priode tertentu, pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah 

pengumpulan data pada priode tertentu, pada saat wawancara peneliti sudah 

melakukan analisisi terhadap jawaban yang telah diwawancarai setelah di 

analisis terasa belum memuasakan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan 

lagi, sampai tahap tertentu.  

Analisis data yangkami lakukan meliputi reduksi data , penyajian data, 

dan conclucion Drawing. Yang mana akan dijelaskan sebagai berikut: 

1) Reduksi data  

merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan 

keluasan dan juga kedalaman wawasan yang tinggi. Penelitian ini 

dilakukan dengan cara mengambil atau mencari pada hal-hal yang 

dianggap pentinng kemudian membuang hal-hak yang tidak penting 

kemudian menyajikannya dalam bentuk pola. 

2) Data Display (Penyajian Data)   
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Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam 

hal ini, Miles dan Huberman (1984) menyatakan bahwa “yang paling 

sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat naratif.
15

 

3) Conclusion Drawing (Verification) 

  Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah dengan 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukunng pada tahap 

pengumpulan data pada berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Temuan ini dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang sehinga 

setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau 

interaktif, hipotesis atau teori.
16

 

                                                           
15

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013),  

248. 
16

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013),  

249. 
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G. Sistematika Pembahasan  

Untuk memahami masalah yang dibahas dalam penelitian ini maka 

penulis akan menguraikan sistemtika penulisan yang terbagi menjadi 5( lima ) 

bab. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:  

BAB I: PENDAHULUAN  

Pada bab ini akan memberikan gambaran untuk memberikan pola pemikiran 

bagi keseluruhan isi. Maka akan di uraikan permasalahan, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta 

sistematika pembahasan yang akan di tulis dalam penelitian tersebut.   

BAB II: TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN, HUKUM 

ISLAM, WALIMAH 

Pada bab ini akan mengemukakan landasan teori terkait dengan pembahasan 

skripsi, yakni mengenai perkawinan, hukum islam, dan walimah.  

BAB III :  TRADISI PESTA PERNIKAHAN ADAT MELAYU 

Bab ini merupakan penyajian data sebagai hasil penelitin di lapangan. Di 

poin pertama akan membahas deksripsi Di Desa Bagan Keladi. Poin kedua 

membahas  tentang pesta pernikahan yang bermewah-mewahan. 

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TEHADAP PESTA PERNIKAHAN 

YANG MEWAH DAN ANALISIS TENTANG PRAKTEK HUTANG 

DALAM MEWUJUDKAN PESTA PERNIKAHAN YANG MEWAH DI 

DESA BAGAN KELADI KOTA DUMAI. 
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Bab ini berisikan tentang analisis pesta pernikahan yang bermewah-

mewahan dan analisi tentang berhutang dalam mewujudkan pesta pernikahan 

yang mewah di Desa Bagan Keladi Kota Dumai . 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi yang 

memaparkan kesimpulan dan saran-saran yang kemudian di akhiri oleh daftar 

pustaka dan di sertakan lampiran-lampiran terhadap penulisan penelitian ini. 

 



 

 

BAB II 

WALIMATUL URSY DAN ‘URF 

A. Pengertian Walimatul Ursy  

Walimah berasal dari kata walimah (ولیمة) artinya pesta makanatau 

dalamversi lain, walimah secara etimologi terbentuk dari kalimat(ونى) yang artinya 

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

merayakan suatu kebahagiaan sedangkan al-ursy artinya pesta perkawinan. 

Menurut Syaikh Khamil Muhammad Uwaidah walimah berarti penyajian makanan 

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

makanan yang dihidangkan untuk acara pesta atau yang lainnya.Menurut imam 

Muhammad bin Ismail ash-Shan‟aniwalimatul ursy (وةمیلارعلس)  adalah  sebagai  

tanda  pengumuman  (majelis)  untuk  pernikahan  yang menghalalkan hubungan 

suami isteri dan perpindahan status kepemilikan Menurut Imam Ibnu Qudamah 

dan Syaikh Abu Malik Kamal as-Sayyid Salim, “Al-Walimah merujuk kepada 

istilah untuk makanan yang biasa disajikan (dihidangkan) pada upacara (majelis) 

perkawinan secara khusus.”
15 

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, “Walimah juga dapat diartikan dengan 

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

Walimatul „ursy adalah hidangan khusus dalam acara pernikahan yang 

dalamkamus bahasa Arab makna walimatul„ursy adalah makanan acara 
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Abu Malik Kamal as-Sayyid Salim, Shahih Fiqhus Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih 
Mazahib al-Arba‟ah, Jus 3 (Cairo:Maktabah at-Tauqifiyyah, tt.), 182. 
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pernikahan, atau setiap makanan yang dibuat untuk undangan yang 

lainnya.Menurut Imam Masrudi: Walimah adalah acara pernikahan yang bertujuan 

memberitahukan akan berlangsungnya pernikahan dan sebagai rasa syukur atas 

karunia Allah SWT. Yang dianugerahkan kepada kedua mempelai sehingga 

menjadi syiar Islami di tengah masyarakat agar tergugah keinginan bagi para 

pemuda untuk dapat melangsungkan pernikahan.
16 

Sedangkan walimah dalam literatur arab secara arti kata berarti jamuan 

yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan diluar 

perkawinan. Berdasarkan pendapat ahli bahasa diatas untuk selain kesempatan 

perkawinan tidak digunakan kata walimah meskipun juga menghidangkan 

makanan.
17 

Berbagai penjelasan yang bersumber dari para ulama dan tokoh Islam di 

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

yang diadakan untuk merayakan pernikahan pasangan pengantin. Sebagai salah 

satu uslub untuk mengumumkan pernikahan kepada khalayak, agar tidak 

menimbulkan syubhat (kecurigaan) dari masyarakat yang mengira orang yang 

sudah melakukan akad nikah tersebut, melakukan perbuatan yang tidak dibolehkan 

syara‟ (berzina) karena belum diketahui statusnya (sudah menikah) juga sebagai 

rasa syukur pada momen yang sangat membahagiakan dalam kehidupan 

                                                           
16 Imam Masrudi, Bingkisan Pernikahan, (Cet. 1; Jakarta: Lintas Pustaka, 2006.), 76. 
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Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Jakarta:Prenada Media,
 

2006), 155. 
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seseorang, maka dianjurkan untuk mengadakan sebuah pesta perayaan pernikahan 

dan membagi kebahagiaan itu kepada orang lain.
24 

B. Dasar Hukum Walimatul’ursy 

 

Kalangan para ulama berbeda pendapat dalam memandang hukum 

walimatul„ursy. Ada yang mewajibkan dan ada pula yang berpendapat 

sebagaisunah muakkadah (dipentingkan). Agar bisa mendudukkan persoalan ini 

makapenulis mencoba untuk menelusuri dalil-dalil yang berkaitan dengan walimah 

danmencoba  untuk menemukan dasar  dalil yangdiperpegangioleh para  

ulamasehingga  ada  yang mewajibkan  dan  ada  yang  cukup  menghukuminya  

dengansunnah muakkadah. Hal tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua 

pendapatyakni sebagai berikut: 

1. Walimatul „ursy Sebagai Suatu Kewajiban 

Ada  perbedaan  pendapat  dikalangan  para  ulama  dalam  memandang 

kedudukan hukum dalam melaksanakan resepsi pernikahan atau walimatul‟ursy 

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

“Wajib bagi orang yang menikah untuk menyelenggarakan walimatul 

„ursy setelah menggauli isteri, sebagaimana perintah Nabi SAW. 

Kepada „Abdurrahman bin „Auf dalam hadits yang telah diriwayatkan 

oleh Buraidah bin al-Hashib, ia berkata, “Tatkala „Ali meminang 

Fatimah Radhiyallahu anhuma ia berkata, „Rasulullah SAW, 

bersabda, Sesungguhnya merupakan keharusan bagi pengantin untuk 

menyelenggarakan walimah”.
19

 

                                                           
18

Abdul Azim Badawi, Al-Wajiz Ensikopedi Fiqih Islam Dalam Al-Qur‟an Dan As-Sunnah 

As-Shahihah, (Jakarta As-Sunnah, Tt), 67.  
 19

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahiih al-Jaami‟ Ash- Shaghiir , Juz XVI (No. 2419), 
Ahmad (No. 175), 205.
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Diantara dalil yang mengharuskan walimah sebagaimana perintah Nabi 

Shallallahu „alaihi wa sallam ketika Ali R.A melamar Fatimah R.A dalam 

hadits yangtelah disebutkan sebelumnya dan juga hadits yang telah 

diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal, ia berkata: 

ى َو ِل ْل َو ِلى ى ِل ْل ىسِل   ِلى َّب ُتى َوى ُت َّبى ِل ْل َو ْل
Artinya: 

“Bahwasanya urus (pernikahan) meskipun kecil (sederhana) hendaknya 

diwalimahi(H.R At-Tirmidzi).” 

Ulama yang mewajibkan walimah karena adanya perintah Rasulullah 

SAW. 
20

Dan wajibnya memenuhi undangan walimahRasulullahSAW. 

Sendirimenyelenggarakan  walimah  ketika  menikahi  istri-istrinya  seperti  

dalam  hadits dari At-Tirmidzi. ia berkata: 

ْل،ى ْلىَحَوْلزَوةْل،ى َو ِلى  شَّب ْلِبِل ى ِبِل ىشَو ِليْلٍ ،ى َو ْل ى ْل ُتى َودَومَو،ى َو ْل ىث َو َواىَيَوْليَو ى ْل ُتى ُتَو َّبٍ ،ىحَو َّب يُّ
ىث َو َواى َو ِل حَو َّب

ى َو َّب َوىي َو ُت وُتى ى َو َو ْل ِلى َو َّبى َو َّب ى ى َّب ،ى َوى  َّب َواى َوِل َو ْل ُت،ى  َو ْل ِل ى   َّبِبِل ى  َو ْل ِل ى َواى ِل َو ْلى ِل ْل ِل ىى) َو ْل  َو ْل َو

ىحَوقُّى ِل َوىى  زِّمكَواىةِلى ْلى ى ْل َواىوِل ى ذىى)(ِفِل (ر  هى    ِّم ْل  

 
Artinya: 

“Ali bin Muhammad telah menceritakan pada kami, Yahya bin Adam telah 

menceritakan pada Syarik, dari Abi Hamzah, dari Sya‟bi, dari Fatimah binti 
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Ju‟fiy Al-Bukhari, Shahiih al-Bukhari dengan maknanya , Juz IX , No. 1559 (tp:ttp,tt), 224.
 

 



26 

 

 

Qaisy, sesungghnya Fatimah telah mendengarkan dan bermaksud pada 

Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah bersabda: tidak ada kewajiban (hak) 

bagi suatu harta kecuali untuk zakat (H.R At-Tirmidzi).” 

Hadist di atas ditegaskan pula oleh pandangan bahwa hukum 

menghadiri undangan, Jumhur ulama penganut Imam Asy-Syafi‟i dan Imam 

Hambali secara jelas menyatakan bahwa mengahadiri undangan ke 

walimatul„ursyadalah  fardu„ain.  Adapun sebagian dari penganut keduanya ini 

berpendapat bahwamenghadiri undangan tersebut adalah sunnah. Sedangkan 

dalil hadist yang telah disebutkan di atas menunjukkan adanya hukum wajib 

menghadiri undangan. Apalagi setelah adanya pernyataan secara jelas bahwa 

orang yang tidak mau menghadiri undangan telah berbuat maksiat kepada Allah 

SWT dan Rasul-Nya. Atas dasar dalil-dalil tersebut di atas sebagian ulama 

menganggap bahwa hal tersebut menjadi indikasi (qharinah) wajibnya 

menyelenggarakan walimatul‟ursy sebab adanya perintah yang mengharuskan 

untuk menghadiriundangan walimah.
21

 

2. Walimatul „ursy Sebagai Sunnah Muakkadah 

Mengadakan walimah pernikahan hukumnya Sunnah Muakkadah. Bagi 

yang melangsungkan pernikahan dianjurkan untuk mengadakan 

walimahmenurut kemampuan masing-masing. Dalam hal ini Rasulullah Saw, 

bersabda kepada Abdurrahman bin Auf ketika ia menikah: 
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Syaikh Kamil Muhammad „Uwaidah, Fiqih Wanita..., 518.
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َوى َو َّب ى ى   َّبِبِل ى َواىرَو َويْل ُت ى َو َوٍ ى  َو َواوَو ٍشى ِل ْل َو ىجَوحْل ى ِل ْل ِل ى ِلىيْلجُتىزَوي ْل َوبَو ى  َوزْل ىذُتكِل َو ى َواوَو ى ِل ِل ىَثَو  َو ْل
ى َوَوى ِلشَواىةٍى ى ِل َواى ِل ِلى َواى َو ْل َوَوى َو َو  ْل َواى َو ْل ى َوْلى َو َو ى َوحَوٍ ى ِل ْل ى َو َّب َوى َو ْل   ى َّبُتى َو َو ْل ِلى َو

Artinya: 

“Dari Tsabit beliau berkata Rasulullah SAW pernah mengadakan walimah 

untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan walimah untuk Zainab, beliau 

mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing” (HR. al-Bukhari).
25

 

Hadits di atas memberikan penekanan bahwa walimatul‟ursy itu sangat 

dianjurkan. Bahkan dalam hadits sebelumnya, Rasulullah SAW, mengatakan 

berwalimahlah sekalipun hanya dengan seekor kambing. Ukuran 

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

tidak memberatkan. Dengan demikian hadits tersebut betul-betul menganjurkan 

walimatul‟ursy sekalipun dengan sesuatu yang sangat ringan, untuk 

konteksekarang mungkin sekalipun dengan daging ayam, atau apa saja yang 

sifatnya sederhana. Bahkan dalam hadits kedua dikatakan bahwa Rasulullah 

Saw, mengadakanwalimah ketika beliau menikah dengan Shafiyyah hanya 

dengan al-syai‟ir yakni makanan yang bahan utamanya berupa kurma yang 

dicampur dengantepung.
26

 

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

pernikahan sangat dianjurkan sekalipun dengan walimah yang sangat 

sederhana. Adapun tentang hukum walimah, jumhur ulama berpendapat 
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Ibnu Taimiyah, Majmu‟ Fatawa Tentang Nikah, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2002),  
183.
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hukumnya adalah sunnah dan tidak wajib. Sebagaimana menurut Syaikh Kamil 

Muhammad Uwaidah berkata bahwa “Jumhur ulama berpendapat bahwa 

walimah merupakan suatu hal yang sunnah dan bukan wajib” 

Para fuqoha  (ahli fiqih) bersepakat bahwa mengadakan pesta 

pernikahan hukumnya adalah sunah muakkadah, “Imam Ahmad berkata, 

“Walimah itu hukumnya sunnah”.
27

 Menurut jumhur, walimah itu disunnahkan 

(mandub) yakni sebuah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW 

dan karena itu dianjurkan bagi sang suami yang merupakan seorang laki-laki 

(rasyid) dan wali suami yang bukan rasyid. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 

Rahimahullah berkata, “Adapun walīmatul‟ursy maka hukumnya adalah 

sunnah.”Kemudian ia menambahkan, “Dianjurkan untuk menyelenggarakannya 

(walimah) berdasarkan  kesepakatan ulama, bahkan di antara mereka ada pula 

yang mewajibkannya.”  

Memang ada di antara ulama yang mewajibkan penyelenggaraan 

walimah tersebut, seperti sebagian pengikut Imam asy-Syafi‟i Rahimahullah, 

dengan alasan  karena  Rasulullah Saw, sendiri memerintahkan „Abdur Rahman 

bin „Auf ra. Untuk  menyelenggarakannya dan juga karena wajibnya memenuhi 

undangan walimah, maka mengundang sendiri hukumnya adalah wajib. Tetapi 

pendapat  itu dapat dibantah; bahwa walimah adalah hidangan makanan untuk 

suatu  kegembiraan  yang terjadi, maka hukumnya seperti hidangan-hidangan 
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Ibnu Taimiyah, Majmu‟ Fatawa Tentang Nikah, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2002), 
186.

 

 



29 

 

 

lainnya. Artinya dapat menyelenggarakan perhidangan dan juga bisa 

meninggalkannya (tidak melakukan).
28

 

Adapun hadits yang dimaksud, maka kepadanya diberlakukan makna 

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

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

menyembelih seekor kambing yang menjadi indikasi perbuatan tersebut 

hanyalah sebagai sunah yakni apa yang dituntut oleh pembuat syariat untuk 

dikerjakan  dengan  tuntutan yang tidak tegas dan tidak dicela bagi orang yang 

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

seperti shalat sunah subuh dan „Id, baik Idhul Fitri maupun Idhul Adha. 

Sedangkan hukum yang bersifat wajib atau fardlu apabila ada nash yang 

memerintahkan dengan pasti (qathi‟) baik dari sumbernya qath‟ias-tsubut 

maupun segi penunjukannya qath‟iad-dhalah seperti shalat Ashar.
29

 

Adapun hadis terkait sahabat Rosulullah Saw, Abdurrahman bin „Auf 

tentang perintah untuk menyelenggarakan walimatul‟ursy tidak lain hanya 

sebagai anjuran bukan perintah yang berarti wajib. Demikian pula dengan 

hujjah memenuhi undangan walimah hukumnya wajib, berarti 

menyelenggarakannya juga wajib. Anggapan ini tertolak, cukup dengan 

menyandingkan ibrah disyariatkannya mengucapkan salam bahwa 
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mengucapkan salam tidaklah wajib, sementara menjawab salam sendiri 

hukumnya wajib. 

Sebagian ahli ilmu yang lain berpendapat wajibnya mengadakan 

walimatul‟ursy dengan mengambil dalil dari hadits Buraidah bin Hushaib 

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

harusdiadakan walimah”. Hadist yang diriwayatkan Ibnu „Asakir.Maka 

bantahannya hadits ini tidak  dapat dijadikan hujjah karena sanadnya dha‟if 

atau lemah dan tidak kuat. 

Walimah merupakan amalan yang sunnah. Hal ini sesuai dengan 

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

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

satukambing”. Jumhur ulama berpendapat, bahwa walimahmerupakan suatu hal 

yangsunnah dan bukan wajib. Berdasarkan dengan pendapat ulama di atas yang 

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

walimatul‟ursy maka dapat disimpulkan bahwa menyelenggarakan 

walimatul‟ursy hukumnya sunnah muakkadah yakni sunnah yang sangat 

dianjurkan oleh Rosulullah Saw.
30 
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a. Waktu Penyelenggaraan Walimatul „ursy 

Walimah bisa dilakukan kapan saja. Bisa setelah 

dilangsungkannya akadnikah dan bisa pula ditunda beberapa waktu 

sampai berakhirnya hari-hari pengantin baru. Namun disenangi tiga hari 

setelah dukhul.31 

Akan tetapi tidak ada batasan tertentu untuk melaksanakannya, 

namun lebihdiutamakan untuk menyelenggarakan walimatul'ursy setelah 

''dukhul'', yaitu setelah pengantin melakukan hubungan seksual setelah 

akad nikah Hal itu berdasarkan apa yang selalu dilakukan oleh Nabi 

Muhammad SAW, yang juga tidak pernah mengadakan walimatul'ursy 

kecuali sesudah dukhul 

b. Tamu Undangan Dalam Walimatul ‟ursy 

 

a. Dasar Hukum Memisahkan Tamu Laki-laki dengan Tamu 

Perempuan dalam Walimatul„Ursy. 

 Pada pelaksanaan resepsi pernikahan (Walimatul „ursy) yang 

telah disyariatkan oleh Rasulullah Saw, yakni memisahkan antara 

tamu perempuan dengan tamu laki-laki agar tidak terjadiikhtilath 

(campur baur) di dalamnya. Adapun hal-hal yang menjadi fakta-fakta 

lain yang menjadi ajaran beliau mengenai di syariatkannya pemisahan 
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antara pertemuan pria dan wanita yang bukan muhrim dalam kondisi 

(hayatul khas) kehidupan yang khusus.  

Sehingga tergambar kondisinya adalah pengantin perempuan 

dengan kerabat dan para tamu yang perempuan, sedangkan pengantin 

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

pelaminan yang berbeda.Mengumpulkan para tamu undangan pria dan 

wanita dalam satu tempat tanpa pemisah hukumnya haram menurut 

banyak ulama dikarenakan : 

1) Akan terjadi pandangan haram karena ditempat tersebut 

berkumpul pria dan wanita yang bukan mahram.
32 

2) Akan terjadi duduknya seorang wanita dengan seorang pria yang 

bukan suami istri serta bukan mahramnya. Dan duduk 

berdampingan pria dan wanita bukan suami istri dan bukan 

mahram tetap tidak boleh (ikhtilat) meskipun di sana banyak 

orang.
 

3) Uslub untuk mengaturwalimatul„ursy dalam pengaturan tamu pria 

dan wanita. Hal ini bisa dilakukan dengan beberapa uslub (cara), 

misalnya walimahnya diselenggarakan pada waktu yang berbeda 

antara yang pria dan wanita, atau dengan menggunakan dua 

tempat atau dua gedung yang berbeda, atau bisa juga dengan 
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tempat yang sama tapi dipisah dengan tabir sempurna antara pria 

dan wanita, sehingga tidak terjadi pertemuan dalam satu ruangan 

di antara pria dan wanita.
 

4) Berkaitan dengan pemisahan antara pria dan wanita ini, karena 

memang pada dasarnya dalam kehidupan masyarakat Islam di 

masa Rasulullah Saw. dan sepanjang kurun sejarah Islam, 

kehidupan pria dan wanita terpisah satu dengan lainnya.
 

b. Hukum Menghadiri Walimatul‟ursy 

Secara umum menghadiri undangan bagi setiap orang yang 

diundang oleh saudaranya yang muslim wajib hukumnya untuk 

menghadirinya, selama tidak ada udzur untuk menghadirinya dan hal 

itu merupakan fardlu „ain artinya setiap orangsecara pribadi harus 

menghadiri undangan tersebut tanpa diwakili oleh orang lain. 

Sebagaimana sabda Rosulullah Saw.
33

yang artinya: “Telah 

menceritakan kepadakami Yahya bin Yahya, ia berkata, “Aku bacakan 

kepada Malik”, dari Nafi‟, dari Ibnu „Umar, ia berkata, “Rasulullah 

SAW bersabda: “Apabila salah seorang di antara kalian diundang 

kepada suatu walimah, maka hendaklah ia 
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menghadirinya”.
34

Berdasarkan hadist di atas maka menghadiri 

undangan walimatul„ursy hukumnya adalah wajib atau fardhu„ain, 

yaitu sebuah perbuatan yang apabila ditinggalkan akan mengakibatkan 

dosa, Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa mendatangi sebuah 

walimatul„ursy, merupakan sebuah fardhu kifayah, yaitu sebuah 

perbuatan yang apabila seseorang atau suatu kelompok telah 

melakukannya maka orang yang lain dianggap gugur kewajibannya. 

Mereka beranggapan bahwa esensi dan tujuan adanya sebuah 

pernikahan itu adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat 

bahwa pasangan ini telah menikah dan membedakannya dari 

perbuatan zina.
35

 

Kedudukan pada sebuah seruan yang tegas merupakan qarinah 

(Penegasan)  bahwa hal tersebut menunjukan wajibnya dipenuhi, 

meski berlaku hukum mani‟ di dalamnya, artinya adanya 

ketentuan/penghalang (mani‟an) yang akan membatasi seseorang 

untuk  melaksanakan perintah tersebut. Maka faktor itulah yang akan 

menghalangi seseorang untuk mendatangi sebuah acara meskipun 

hukum asalnya wajib, adanya mani‟ tersebutlah yang menjadi 

penghalang. 
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Setiap muslim harus terikat hukum syara‟. Kaidah syara‟ 

menyebutkan bahwa “hukum asal sebuah perbuatan harus terikat 

dengan hukum syara”. Artinya bahwa setiap perbuatan seorang 

muslim tidak luput dari hukum sebagai tuntutan (at-tulab) dan setiap 

tuntutan wajib dijalankan baik berupa perintah untuk melakukan 

maupun larangan, agar meninggalkannya. Begitupun bagi setiap 

muslim yang diundang dalam menghadiri sebuah pesta pernikahan 

(walimatul‟ursy) jika di dalam acara tersebut terdapat suatu kondisi 

yang menjadi sebab terhalangnya ia untuk hadir karena adanya 

kemaksyiatan seperti perjamuan yang di dalamnya dihidangkan 

minuman keras, adanya penyanyi yang mengumbar aurat, tamu 

undangan bercampur-baur antara pria dan wanita. Maka, tidak boleh 

hadir pada saat itu.
36

 

Menghadiri sebuah undangan walimatul„ursy hukumnya wajib 

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

mereka yang ada udzur, atau halangan diperbolehkan untuk tidak 

menghadirinya.
37

Di antaranya yang diharamkan oleh syara‟ untuk 

menghadiri undangan walimah pernikahan tersebut adalah: 

1. Apabila seseorang diundang ke walimatul‟ursy  yang di dalamnya 

ada kemungkaran, seperti tamu undangan disediakan  minuman 
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keras, tari-tarian perangsang birahi atau bentuk kemungkaran 

lainnya, maka orang yang diundang boleh untuk tidak 

menghadirinya. Bahkan sebagian ulama, mengatakan, tidak boleh 

sedikitpun menghadirinya, kecuali jika ia menghadirinya namun 

dalam hatinya tetap tidak menyetujui praktek tersebut sekaligus 

berusaha untuk menghentikan kemungkaran yang terjadi.
38

 

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

kaya.  

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

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

bentuk kemaksyiatan, disepakati bahwa para wanita wajib menutup 

aurat dan berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat. Juga tidak boleh 

terjadi ikhtilat (campur  baur) antara  laki dan wanita dalam  sebuah 

pertemuan (ijtima‟) yang besifat khas. Sebagaimana haramnya 

khalwat atau berduaan di tempat yang sepi antara laki-laki dan wanita. 

Begitu pun juga dengan udzur-udzur lainnya, seperti sakit, hujan 

lebat, udara yang sangat dingin, takut dirampok, suasana yang tidak 

aman dan lainnya. Maka, apabila ada kondisi-kondisi tersebut, 
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diperbolehkan seseorang tidak menghadiri undangan resepsi 

pernikahan.
39

 

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

syarat-syarat wajib memenuhi undangan sebagai berikut: 

a) Pihak yang mengundang mukallaf, merdeka dan dewasa (berakal 

sehat). 

b) Undangan tidak boleh di khususkan bagi orang-orang kaya saja dan 

meninggalkan orang-orang miskin. Tidak boleh dimaksudkan 

untuk menunjukan kecintaan terhadap pribadi seseorang; baik 

lantaran kesukaan maupun keseganan kepadanya. 

c) Orang yang mengundang bergama Islam. Hal ini berdasarkan pada 

pendapat yang shohih. 

d) Kewajiban memenuhi undangan khusus pada hari pertama. 

e) Tidak didahului (undang). Siapa yang mengundang dahuku maka 

undangan wajib dipenuhi, sementara berikutnya tidak wajib 

dipenuhi. 

f) Tidak ada hal yang mengganggu kehadirannya, yaitu adanya 

kemungkaran dan perbuatan lain yang tidak dibenarkan syariat 

(terdapat aktivitas maksyiat). 

g) Tidak ada halangan. 
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Berdasarkan poin-poin yang menjadi syarat untuk mendatangi 

sebuah pesta pernikahan menunjukan adanyawaktuataukondisi

 yang memungkinkan seseorang untuk tidak hadir memenuhi 

undangan pernikahan.
40

 

 
c. Hiburan dalam Walimatul „Ursy 

Termasuk salah satu cara mengumumkan pernikahan juga adalah 

dengan adanya  nyayian dan musik. Dalam ajaran Islam, nyanyian

 danmusik diperbolehkan selama hal itu sebatas hiburan semata dan 

tidak memamerkan aurat atau menjadi ajang perangsang syahwat. 

Hiburan biasa saja, tanpa menimbulkan atau memamerkan sesuatu yang 

dilarang oleh ajaran Islam, sah-sah saja. 
41

 

Selain khutbah nikah, hiburan, di antara bentuk pengumuman 

pernikahanjuga  adalah  dengan  menyebar  kartu  undangan,  pesta  

sederhana  ataupun  yanglainnya. 

d. Makanan Dalam Walimatul‟ursy 

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

bijian, kurmadan daging, asalnya seluruh jenis makanan adalah halal, 

berdasarkan keumumanfirman Allah SWT.  
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Oleh karenanya, seluruh makanan hukumnya halal kecuali 

terdapat dalildari al-Qur‟an atau As-Sunah atau Qiyas shahih yang 

mengharamkannya. Syariat Islam telah mengharamkan berbagai macam 

makanan yang berbahaya bagi tubuh atau yang dapat mmerusak akal. 

Sebagaimana juga telah diharamkan berbagai macam makanan atas umat-

umat terdahulu sebelum Islam, semata-mata sebagai ujian bagi mereka.
42

 

Makanan dalam resepsi pernikahan semestinya halal dan baik, 

sehingga perbuatan yang dilakukan dalam hal beribadah kepada Allah, 

mendapatkan keberkahan. Demikian pula bahwa setiap makanan yang 

halal bagi seorang muslim tentu dapat dihidangkan dalam resepsi 

pernikaha atau walimatul‟ursy. 

e. Doa dan Memberikan kado dalam Walimatul „Ursy 

Sunnah hukumnya bagi seorang muslim untuk mengucapkan 

selamat dan mendoakan  orang  yang  baru  atau  sedang  menikah.
43

 

Disunnahkan bagi orang yang menghadiri walimah pernikahan 

atau mengucapkan selamat kepada pengantin untuk memberikan kado, 

amplop atau hadiah  lainnya.  Hal  ini  dimaksudkan  sebagai  turut  

berbahagia  sekaligus memberikan cindra mata alakadarnya pada saat 

kebahagiaannya itu.  
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Indonesia merupakan Negeri yang berpenduduk mayoritas 

muslim, sebagian besar dalam rangka menghadiri pesta pernikahan bukan 

hanya sekedar datang untuk memberikan ucapan selamat akan tetapi juga 

memberikan  hadiah atau berupa  cinderamata terhadap kedua mempelai 

sebagai ungkapan perasaan ikut berbahagia atas kebahagian kedua 

mempelai.
44

 

Budaya ini termasuk kebaikan yang perlu dilestarikan sebab 

Rasulullah senantiasa menganjurkan untuk saling memberikan hadiah 

guna menjalin keakraban yang lebih dekat, di samping itu pihak kedua 

mempelai juga akan membantu meringankan bebannya setelah 

pernikahan. 

f. Hikmah Walimatul‟ursy 

Ada beberapa hikmah dalam pelaksanaan Walimatul‟ursy, diantaranya: 

a) Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT. 

b) Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya. 

c) Sebagai tanda resmi akad nikah. 

d) Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami-istri. 

e) Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah. 
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f) Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah 

resmi menjadi suami istri, sehingga mastarakat tidak curiga terhadap 

perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai. 

C. Pengertian‘Urf  

 Adat adalah suatu istilah yang dikutip dari bahasa Arab “‟Adah” yang artinya 

“kebiasaan”, yakni perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Selain itu, ada yang 

menyebutkan berasal dari kata “‟urf”. Dengan kata „urf dimaksudkan adalah 

semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia (peraturan, peraturan hukum dalam 

yang mengatur hidup bersama).
45

 

Di kalangan masyarakat umum istilah hukum adat jarang digunakan, yang 

sering dipakai adalah “adat” saja. Adat yang dimaksud adalah kebiasaan yang pada 

umumnya harus berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Misalnya dikatakan adat 

Jawa maka yang dimaksud adalah kebiasaan berperilaku dalam masyarakat Jawa. 

Begitu pula dengan istilah lainnya seperti adat Minangkabau, adat Batak dan 

lainnya. 

Tradisi adalah sesuatu yang terjadi berulang-ulang dengan disengaja, dan 

bukan terjadi secara kebetulan. Dalam hal ini Syaikh Shalih bin Ghanim al-Sadlan, 

ulama‟ wahabi kontemporer dari Saudi Arabia, berkata: “Dalam kitab al-Durār al-

Hukkām Shaykh al-Majallat al-Ahkāmal-„Adliyyah berkata: “Adat (tradisi) adalah 
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sesuatu yang menjadi keputusan pikiran banyak orang dan diterima oleh orang-

orang yang memiliki karakter yang normal”.
46

 

Dalam pengertian lain, adat atau„urf  ialah sesuatu yang telah dibiasakan 

oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan. 

Mayoritas ulama‟ menerima „urf sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat 

dalam menetapkannya sebagai dalil hukum yang mustaqill (mandiri).
47

 

Kendati kebudayaan atau tradisi yang dimiliki oleh setiap masyarakat itu 

tidak sama, seperti di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa 

yang  berbeda, tetapi setiap kebudayaan mempunyai ciri atau sifat yang sama. Sifat 

tersebut bukan diartikan secara spesifik, melainkan bersifat universal. Di mana 

sifat- sifat budaya itu akan memiliki cirri-ciri yang sama bagi semua kebudayaan 

manusia tanpa membedakan faktor ras, lingkungan alam, atau pendidikan. Yaitu 

sifat hakiki yang berlaku umum bagi semua budaya di manapun.
48

 

Dalam hukum Islam ada empat syarat adat dapat dijadikan pijakan hukum; 

pertama, tidak bertentangan dengan salah satu nashshari‟ah; kedua, berlaku dan 

diberlakukan secara umum dan konstan; ketiga, tradisi tersebut sudah terbentuk 

bersamaan dengan saat pelaksanaannya; keempat, terdapat ucapan atau perbuatan 

yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi. Melanggar 
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tradisi masyarakat adalah hal yang tidak baik selamatradisi tersebut tidak 

diharamkan oleh agama. Dalam hal ini al-Imam IbnMuflih  al-Hanbali,  murid  

terbaik  Syaikh  Ibn  Taimiyah,  berkata  yangartinya:Imam Ibn „Aqil berkata 

dalam kitab al-Funūn, “Tidak baik keluar dari tradisi masyarakat, kecuali tradisi 

yang haram, karena Rasulullah telah membiarkan Ka‟bah dan berkata, 

“Seandainya kaummu tidak baru saja meninggalkan masa-masa jahiliyah.” 

Sayyidina Umar berkata: “Seandainya orang-orang tidak akan berkata, Umar 

menambah al-Qur‟an, aku akan menulis ayat rajam di dalamnya.” Imam Ahmad 

bin Hanbal meninggalkan dua raka‟at sebelum maghrib karena masyarakat 

mengingkarinya. Dalam kitab al-Fusul disebutkan tentang dua raka‟at sebelum 

maghrib bahwa Imam kami Ahmad bin Hanbal pada awalnya melakukannya, 

namun kemudian meninggalkannya, dan beliau berkata, “Aku melihat orang-orang 

tidak mengetahuinya. 
49

“Ahmad bin Hanbal juga memakruhkan melakukan qadha‟ 

shalat di Mushalla pada waktu dilaksanakan shalat „id (hari raya). Beliau berkata, 

“Saya khawatir orang-orang yang melihatnya akan ikut-ikutan melakukannya” 

1. Macam-macam Adat („Urf); 

Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, „urf ada dua macam: 

1.„Urf qauli, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau 

ucapan. 2.„Urf fi‟li, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. 
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Contohkebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman tanpa 

adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri. 
50

 

Ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya, „urf dibagi menjadi dua 

macam: 

a. „Adah atau „urf umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlakudi 

mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, 

bangsa dan agama. Misalnya menganggukkan kepala tanda setuju dan 

menggeleng tanda tidak setuju.
51

 

b. „Adah atau „urf Khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukansekelompok 

orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku di 

sembarang tempat waktu. Misalnya menarik garis keturunan dari ibu 

untuk masyarakat Minangkabau dan garis keturunan dari ayah untuk 

masyarakat Batak. 

Dari segi penilaian baik dan buruk, „urf terbagi menjadi dua macam 

yaitu: 

a. „Urf Shahih atau „adah Shahih, yaitu „ādah yang berulang–ulang 

dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan 

agama, sopan santun, dan budaya luhur. 
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b. „Urf fasid atau „adah fasid,yaitu „adah yang berlaku disuatu tempat 

meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, 

undang-undang negara, dan sopan santun. Misalnya hidup bersama tanpa 

nikah (kumpul kebo).
52

 

2. Teknik Penetapan Hukum Dengan Jalan „Urf 

 Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa „urf merupakan 

tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat-istiadat dan kebiasaan 

masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan 

aturan-aturan prinsipal dalam Al-Quran dan Hadits. Sehingga dalam 

penetapan hukum dengan jalan „urf peneliti menggunakan dua cara: a. 

Pertentangan „urf dengan nash yang bersifat khusus/rinci.
53

Apabila 

pertentangan„urf dengan nash khusus menyebabkan tidak berfungsinya 

hukum yang dikandung nash, maka „urf tidak dapat diterima. Misalnya, 

kebiasaan di zaman Jahiliyah dalam mengadopsi anak, dimana anak yang 

diadopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka 

mendapat warisan apabila ayah angkat wafat. „urf seperti ini tidak berlaku 

dan tidak dapat diterima. 

3. Pertentangan „urf dengan nash yang bersifat umum 
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Dalam kaitanya pertentangan antara „urf dengan nash yang bersifat 

umum apabila „urf telah ada ketika datangnya nash yang bersifat umum, 

maka harus dibedakan antara „urf al-lafdzi dengan„urfal-„amali. 

Pertama, apabila „urf tersebut adalah „urf al-lafdzi maka „urf tersebut 

bisa diterima, sehingga nash yang umum dikhususkan sebatas „urf al-lafdzi 

yang telah berlaku tersebut, dengan syarat tidak ada indikator yang 

menunjukkan bahwa nash umum tidak dapat dikhususkan oleh „urf. Dan 

berkaitan dengan materi hukum.
54

 

Seperti, kata shalat, puasa, haji, dan jual beli, diartikan dengan makna 

„urf  kecuali ada indikator yang menunjukkan bahwa kata-kata itu dimaksud 

sesuai dengan arti etimologinya. Contohnya jika seseorang bersumpah tidak 

memakan daging, tetapi ternyata ia memakan ikan, maka ia ditetapkanlah dia 

tidak melanggar sumpah, menurut „urf, ikan bukan termasuk daging, 

sedangkan dalam arti syara‟ ikan itu termasuk daging. Dalam hal ini, 

pengertian „urf yang dipakai dan ditinggalkan pengertian menurut syara‟ 

sehingga apabila hanya sebuah ucapan dan bukan termasuk kedalam nash 

yang berkaitan dengan hukum maka yang lebih didahulukan adalah „urf. 

Kedua, apabila „urf yang ada ketika datangnya nash umum itu adalah 

„urf al-„amali, maka terdapat perbedaan pendapat ulama tentang kehujahanya. 

Menurut ulama‟ Hanafiyah, apabila„urf al-„amali itu bersifat umum, maka 
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„urf tersebut dapat mengkhususkan hukum nash yang umum, karena 

pengkhususan nash tersebut tidak membuat nash tidak dapat diamalkan. 

Kemudian menurut ulma mazab Syafi‟iyah yang dikuatkan untuk mentakhsis 

nash yang umum itu hanyalah „urfqauli bukan „urf Pengkhususan itu 

menurut ulama Hanafi, hanya sebatas „urf al-„amali yang berlaku; di luar itu 

nash yang bersifat umum tersebut tetap berlaku „Urf terbentuk belakangan 

dari nash umum yang bertentangan dengan„urf  tersebut.  

Apabila suatu „urf terbentuk setelah datangnya nash yang bersifat 

umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fiqih 

sepakat menyatakan bahwa „urf seperti ini baik yang bersifat lafzhi maupun 

yang bersifat „amali, sekalipun „urf itu bersifat umum, tidak dapat diajadikan 

dalil penetapan hukum syara‟, karena keberadaan „urf ini mucul ketika nash 

syara‟ telah menetukan hukum secara umum.
55

 

D. Pengertian Hutang 

 Hutang-piutang menurut  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia, yaitu uang 

yang dipinjamkan dari orang lain. Sedangkan piutang mempunyai arti uang 

yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain). Pengertianhutang piutang 

sama dengan perjanjian pinjam-meminjam yang dijumpai dalam ketentuan 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: “pinjam 

meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan 
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kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena 

pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan 

sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula. Hutang piutang 

secara Etimologi dalam bahasa arab adalah (انعَارٍَة)  diambil dari kata ( َاَر  ) 

yang berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat, „ariyah berasal 

dari kata ( ُراَوَعَؐ انث ُ   ) yang sama artinya dengan saling menukar atau 

mengganti, yakni dalam tradisi pinjam meminjam.
56

 

 Secara terminologi syara‟, ulama fiqh berbeda pendapat dalam 

mendefinisikannya, antara lain: Menurut Hanafiyah Hutang piutang adalah 

memiliki manfaat secara cuma-cuma. Menurut Malikiyah Hutang piutang 

adalah memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan. 

Menurut Syafi‟iyah Hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat 

dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk 

dimanfaatkan serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada 

pemiliknya.
57

Menurut Hanabilah Hutang piutang adalah kebolehan 

mengambil manfaat suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang 

lainnya. Menurut Ibnu Rif‟ah Hutang piutang adalah kebolehan mengambil 

manfaat suatu barang dengan halal serta tetap zatnya supaya dapat 

dikembalikan. Menurut Al-Mawardi Hutang piutang adalah memberikan 

manfaat-manfaat. Ahli fiqh berpendapat bahwa „Ariyah adalah memberikan 
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izin kepada orang lain untuk mengambil manfaat dari suatu benda yang boleh 

diambil manfaatnya dengan tetapnya benda tersebut setelah diambil 

manfaatnya.
58

 Sehingga orang yang memanfaatkannya dapat 

mengembalikannya kepada pemiliknya. „Ariyah dapat disimpulkan perikatan 

atau perjanjian antara kedua belah pihak, di mana pihak pertama 

menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada 

pihak  kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang 

dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain 

memijamkan harta kepada orang lain yang membutuh kandana cepat tanpa 

mengharapkan imbalan. Pengertian hutang piutang adalah menerima sesuatu 

(uang atau barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau 

mengembalikan hutang tersebut dalam jumlah yang sama.
59

 Selain itu akad 

dari hutang piutang adalah akad yang bercorak ta‟awun (pertolongan) kepada 

pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Hutang piutang disarankan agar 

mempertimbangkan antara manfaat dan mudharat serta pemberian 

penangguhan waktu bagi peminjam agar dapat membayar hutangnya atau jika 

tetap tidak bisa membayarkan hutangnya maka lebih baik hutang tersebut 

direlakan untuk tidak dibayarkan oleh peminjam.  
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E. Dasar Hukum Hutang Piutang 

a) Al-Qur‟an  

 Al-Qur‟an adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada 

Nabi Muhammad SAW dan termuat dalam mushaf bersifat autentik 

(semuanya adalah betulbetul dari Allah SWT). Wahyu tersebut diterima Nabi 

Muhammad SAW dari Allah melalui Malaikat Jibril. Autentik Al-Qur‟an 

dapat dibuktikan dari kehati-hatian para sahabat Nabi memeliharanya 

sebelum ia dibukukan dan dikumpulkan. Begitupula kehati-hatian para 

sahabat dalam membukukan dan memelihara penggandaannya. Sebelum 

dibukukan, ayat-ayat Al-Qur‟an berada dalam rekaman teliti para sahabat, 

baik melalui hafalan yang kuat dan setia atau melalui tulisan di tempat 

yangterpisah. Al-Qur‟an disebarluaskan secara periwayatan oleh orang 

banyak yang tidak mungkin bersekongkol untuk berdusta.
60

Adapaun dasar 

hukum hutang piutang yang disyariatkan dalam Islam yang bersumber dari 

Al-Qur‟an adalah firman Allah Q.S Al-Maidah ayat 2: 10  

 َوجَعَاَونُْواَ َم اْنْبِرّ َوانحَّْقوى

 

 Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa”. Maksud dari ayat ini adalah bertolong-menolonglah 

kamu yang menyenangkan hati orang banyak dan meridhakan Allah. Jika 
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seorang manusia dapat melakukan yang demikian itu, maka sempurnalah 

kebahagiaannya. Transaksi hutang piutang terdapat dalam nilai luhur dan 

cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. 

Dengan demikian pada dasarnya pemberian hutang pada seseorang harus 

didasari niat tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan. 

Ayat ini berarti juga bahwa pemberian hutang harus didasarkan pada 

pengambilan manfaat dari suatu pekerjaan dianjurkan oleh agama atau tidak 

ada larangannya dalam melakukannya.
61

Tujuan dan hikmah dibolehkannya 

hutang piutang adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam 

pergaulan hidup, karena umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada 

yang kekurangan.Orang yang kekurangan dapat memanfaatkan hutang dari 

pihak yang berkecukupan. 

b) Al-Hadis 

 Al-Hadist adalah sumber kedua setelah Al-Qur‟an. Secara etimologi, 

hadits berarti tata cara. Menurut pengarang kitab Lisan al-„Arab (mengutip 

pendapat Syammar) hadits pada mulanya berarti cara atau jalan, yaitu jalan 

yang dilalui orang-orang dahulu kemudian diikuti oleh orang-orang 

belakangan.
62

 Menurut ahli usul fiqh, Hadits adalah sabda Nabi Muhammad 

saw yang bukan berasal dari Al-Qur‟an, pekerjaan, atau ketetapannya. Al-

Hadits merupakan rahmat dari Allah kepada umatnya sehingga hukum Islam 
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tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Hadits yang 

menerangkan tentang hutang piutang adalah: 

َِْه َو َسهََّى   ٌَ هللاُ َ ْنهُ اَنَّ اننَّبِّيِ َصهَّىي هللاُ َ هَ َ ْن اَبِْي رافِعٍ رِظ

دَقَِة فَاَ َيَر اَبََر افِعِ اَْن  َِْه اِبِِم انصَّ اِْسحَْسهََف ِيْن َر ُجٍم بَْكًرا فَقٍَد َيحْعَهَ

ُجَم بَْكَر ُ  ًٌ افَقََم : فَقَمَ , ٍَْقِط  نرَّ َِْه اٍَِّا ُ : ناَلَِجدُاِ ناَلِخًََرا َربَا ِ  . اَْ ِ 

 (َرواَ ُ ُيْسِهىُ ).فَِانَّ ِخَََراننَّا ِس اْاَسنُُ ى قََعا ءً 

 

Artinya: 

 “dari Abu Rafi‟a ra. Bahwasannya Nabi saw pernah meminjam 

seekor unta muda dari seseorang. Ternyata beliau menerima seekor unta 

untuk zakat. Kemudian Nabi saw menyuruh Abu Rafi‟i berkata, “aku tidak 

menemukan kecuali yang baik dan pilihan yang sudah berumur empat 

tahun.”maka Rasulullah saw bersabda: “berikanlah kepadanya, karena 

sebaik-baik manusia ialah yang paling baik melunasi hutang.” (HR. Muslim) 

 Dalam hadits tersebut, dijelaskan bahwa setiap hutang harus dibayar 

sesuai dengan nilai yang dipinjam sebelumnya. Melebihkan bayaran dari 

sejumlah pinjaman diperbolehkan, asal saja kelebihan itu merupakan 

kemauan dari yang berhutang semata. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi 
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yang membayar hutang. Hutang piutang harus disertakan dengan niat yang 

baik dari peminjam maupun dari yang meminjamkan.
63

 

c) Ijma‟  

 Pengertian ijma dalam istilah teknis hukum atau istilah syar‟i terdapat 

perbedaan rumusan. Perbedaan itu terletak pada segi siapa yang melakukan 

kesepakatan itu.
64

 

 Para ulama sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan 

hutang- piutang, kesepakatan ini didasarkan pada tabiat manusia yang tidak 

bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, 

hutang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam 

adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. 

 Meskipun demikian, hutang piutang juga mengikuti hukum taklifi, 

yang terkadang dihukumi boleh, makruh, wajib, dan terkadang haram. 

Hukum dari pemberian hutang yang awalnya hanya dibolehkan yang bisa 

menjadi suatu hal yang diwajibkan jika diberikan kepada orang yang sangat 

membutuhkan. 

  Hukumnya haram jika meminjamkan uang untuk maksiat atau 

perbuatan makruh, mislanya untuk membeli narkoba atau yang lainnya. Dan 

hukumnya boleh jika untuk menambah modal usahanya karena berambisi 

mendapatkan keuntungan besar.  
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 Haram bagi pemberi hutang mensyaratkan tambahan pada waktu akan 

dikembalikannya hutang. Hutang piutang dimaksudkan untuk mengasihi 

manusia, menolong mereka menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan 

sarana-sarana kehidupan. Akad dalam hutang piutang bukanlah salah satu 

sarana untuk memperoleh penghasilan dari memberikan hutang kepada orang 

lain. Oleh karena itu, diharamkan bagi pemberi hutang untuk mensyaratkan 

tambahan dari hutang yang dia berikan ketika mengembalikannya.
65

 

 Tetapi berbeda jika kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari 

orang yang berhutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang 

demikian bukan riba dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi si pemberi 

hutang. Karena ini terhitung sebagai al-husnul al-qada‟ (membayar hutang 

dengan baik). 

 Berdasarkan beberapa uraian yang menjadi dasar hukum hutang 

piutang di atas baik dari firman Allah dan Hadits Nabi Muhammad Saw, 

hutang piutang merupakan salah satu bentuk akad yang disyari‟atkan hukum 

Islam dengan melonggarkan kesempitan hidupnya, merupakan perbuatan 

yang terpuji dan mendapatkan pahala dari Allah. Secara otomatis hutang 

piutang merupakan tindakan yang disunnahkan menuruthukum Islam, jika 

dilakukan sesuai dengan batasanbatasan yang diperbolehkan syara‟. 

F. Rukun dan Syarat Hutang Piutang 
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 Dalam utang piutang (qardh),terdapat pula rukun dan syarat seperti 

akad-akad yang lain dalam muamalah. Adapun rukun dan syarat utang 

piutang (qardh) sendiri ada tiga, yakni: 
66

 

1. „Aqid yaitu orang yang berhutang piutang, yang terdiri dari muqrid 

(pemberi hutang) dan muqtarid (penerima hutang). 

2. Ma‟qud‟alayh yaitu barang yang diutangkan.  

3. Sighat al-„aqd yaitu ungkapan ijab dan qabul, atau suatu persetujuan antara 

kedua belah pihak akan terlaksanya suatu akad.  

 Dengan demikian, maka dalam utang piutang dianggap telah terjadi 

apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari hutang piutang itu sendiri. 

Rukun sendiri adalah unsur terpenting dari sesuatu, sedangkan syarat adalah 

prasyarat dari sesuatu tersebut. Sedangkan syarat-syarat yang harus terpenuhi 

dalam pelaksanaan hutang piutang adalah:  

1. „Aqid (orang yang berhutang piutang)   

Orang yang berhutang dan memberikan utang dapat dikatakan sebagai 

subjek hukum. Sebab yang menjalankan praktik utang piutang adalah 

mereka berdua, untuk itu diperlukan oraang yang mempunyai kecakapan 

untuk melakukan perbuatan hukum.  
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Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh kedua belah pihak (subjek 

hukum), yaitu orang yang member hutang dan yang berpiutang adalah 

sebagai berikut:
67

 

a. Orang tersebut telah sampai umur (dewasa)  

b.  Berakal sehat  

c.  Orang tersebut bisa berfikir.  

   Seseorang dapat dipandang mempunyai kecakapan melakukan 

perbuatan hukum apabila telah sampai masa tamyiz, telah mampu 

menggunakan pikirannya untuk membeda bedakan hal yang baik dan 

yang buruk, yang berguna dan yang tidak berguna, terutama dapat 

membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Imam Syafi‟i 

mengungkapkan bahwa empat orang yang tidak sah akadnya adalah anak 

kecil (baik yang sudah mumayyizmaupun yang belum mumayyiz) orang 

gila, hamba sahaya, walaupun mukallaf dan orang buta. 

   Sementara dalam al-fiqh al-Sunnah dikatakan bahwa akad 

orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum mampu 

membedakan atau memilih mana yang baik dan mana yang buruk 

tidaklah sah akadnya. Sedangkan untuk anak yang sudah bisa 

membedakan atau memilih akadnya dinyatakan sah, hanya keabsahannya 

tergantung kepada izin walinya. Disamping itu, orang yang berhutang 

piutang hendaklah orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya 
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bebas untuk melakukan akad perjanjian yang lepas dari paksaan dan 

tekanan. Sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela. Oleh karena 

itu tidak sah utang yang dilakukan karena adanya unsur paksaan. 
68

 

2. Objek utang (Ma‟qud‟alayh)  

   Ma‟qud‟alayh atau objek yang dijadikan utang piutang adalah 

satu hal yang lain dari rukun dan syarat dalam transaksi utang piutang, 

disamping adanya ijab dan qabul dan pihak pihak yang melakukan utang 

piutang tersebut, hutang piutang itu dianggap terjadi apabila terdapat 

objek yang menjadi tujuan diadakannya utang piutang. Untuk itu objek 

utang piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:  

a) Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan 

penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda hutang.  

b) Dapat dimiliki. 

c) Dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang  

d) Telah ada pada saat waktu perjanjian dilakukan. 

3. Ijab dan qabul (Sighat al-aqd)  

   Sighat Akad merupakan ijab, pernyataan pihak pertama 

mengenai perjanjian yang diinginkan sedangkan qabul merupakan 

pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Sighat akad dapat dilakukan 

secara lisan, tulisan atau isyarat yang memberikan pengertian dengan 

jelas tentang adanya ijab dan qabul, dan dapat juga berupa perbuatan yang 
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telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul. Sighat akad sangat penting 

dalam rukun akad. Karena melalui akad tersebut maka akan diketahui 

maksud dari setiap pihak yang melakukan transaksi. Sighat akan 

dinyatakan melalui ijab dan qabul sebagai berikut:
69

 

1. Tujuan akad harus jelas dan dapat difahami  

2. Antara ijab dan qabul harus ada kesesuaian 

3. Pernyataan ijab dan qabul harus sesuai dengan kehendak masing-

masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.  

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad (qard) adalah sebagai 

berikut:  

1. Besarnya pinjaman (qard) harus diketahui takaran atau jumlahnya.  

2. Sifat pinjaman (qard) harus diketahui jika dalam bentuk   

3. hewan. 

4. Pinjaman (qardh) berasal dari orang yang layak dimintai   

5. pinjaman. Jadi tidak sah apaabila berasal dari orang yang   

6. tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang   

7. yang tidak normal akalnya.
70

 

Demikian beberapa rukun dan syarat Al-qardh sebagai podaman dalam 

melakukan praktek hutang piutang. 
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BAB III 

TRADISI MEWAH DI PESTA PERNIKAHAN ADAT MELAYUDI DESA 

BAGAN KELADI, KOTA DUMAI RIAU 

A. Gambaran Umum Desa Bagan Keladi 

Untuk lebih memeperjelas keadaan umum Desa Bagan Keladi, maka 

dibawah ini akan diungkapkan gambaran umum tentang keadaan wilayah Desa 

Bagan Keladi, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai Riau, dimana 

penulismengadakan penelitian tentang pesta pernikahan yang mewah.Desa 

Bagan Keladi Juga mempunyai batas wilayah yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.1  

Batas Wilayah Desa Bagan Keladi 

Sebelah Utara : Desa Purnama Dan Sungai Masjid 

Sebelah Timur : Jalan Raya Dumai-Medan 

Sebelah Selatan : Desa Mekar Sari 

Sebelah Barat : Desa Bangsal Aceh 

  Sumber : Kelurahan Desa Bagan Keladi 2021 

Desa Bagan Keladi umumnya struktur tanah terdiri dari tanah podsolik 

merah kuning dari batuan endapan, dan alluvial serta tanah organosol dan gley 

humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Dilihat secara topografi, 

Kelurahan Bagan Keladi berada pada lahan bergambut dengan kedalaman 0,5 m 

dan ketinggian rata-rata berkisar 2 meter di atas permukaan laut.
71

Dengan bentuk 

desa keseleuruhannya adalah datar. Hal ini dikarenakan Desa Bagan Keladi 
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perbatasan langsung dengan laut. Mengenai iklim Desa Bagan Keladi terdiri dari 

iklim tropis dan memiliki dua musim yaitu  musim penghujan dan musim 

kemarau seperti daerah lain di indonesia pada umumnya.
72

 

Penduduk desa Bagan Keladi Tahun 2020 berjumlah sebanyak 4.382 jiwa 

yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.311 jiwa dan perempuan sebanyak 2.071 

jiwa yang tergabung di dalam 1.222 Kepala Keluarga (KK) dengan kepadatan 

penduduk sebesar 0,2 per-Km, yang tersebar pada 14 Rukun Tetangga (RT) yang 

ada di kelurahan. 

Tabel 3.2 

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin. 

No. Jenis Kelamin Jumlah Penduduk (jiwa) 

1. Laki-laki 2311 

2. Perempuan 2071 

  Sumber : Kelurahan Desa Bagan Keladi 2021 

Desa Bagan Keladi di diami oleh beraneka ragam etnis dan suku bangsa. 

Sedikitnya terdapat 8 (delapan) suku bangsa yang saat ini hidup berdampingan dan 

saling berbaur satu dengan yang lain secara damai, rukun dan harmonis. 

Kedelapan suku bangsa tersebut yakni Melayu, Batak, Minang,Jawa,dan China. 

Heterogenitas ini menjadikan Kelurahan Bagan Keladi semakin kaya dengan 

keanekaragaman budaya, adat istiadat, dan norma-norma yang tumbuh ditengah-
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tengah masyarakat, dimana semuanya itu dapat dijadikan sebagai kekuatan untuk 

menangkal pengaruh-pengaruh negatif yang datang dari luar. 

B. Gambaran Umum  Masyarakat  Desa  Bagan Keladi 

Dalam kehidupan Masyarakat desa Bagan Keladi pada umumnya  sama 

dengan masyarakat biasanya dimana masyarakat desa Bagan Keladi  lebih banyak 

menghabiskan waktunya di kebun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti 

menanam sayur-sayuran yang untuk di perjual belikan di pasar. Masyarakat desa 

Bagan Keladi juga memiliki beberapa keadaan sebagai berikut: 

1. Kadaan sosial   

Keadaan sosial di Desa Bagan Keladi kebanyakan orangnya yaitu 

majemu, yang dimana masyarakat Bagan Keladi terbagi menjadi beberapa 

suku, yaitu ada suku jawa, minang , batak, china dan suku melayu. Namun 

dalam keadaan sosial masyarakat Desa Bagan Keladi sendiri cenderung, 

sifatnya berkelompok karna masyarakat sekitar lebih mementingkan gengsi 

dalam bersosial. 

Tabel 3.3 

Klasifikasi jumlah penduduk dari suku 

No. Suku-suku Jumlah/KK Persentase 

1. Melayu  428 35% 

2. Jawa  330 27% 

3. Minang  220 18% 

4. Batak 158 13% 
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5. China 85 7% 

 Jumlah  1.222 100% 

2. KeadaanEkonomi dan pencaharian                            

Dengan hamparan lahan yang masih cukup luas dan berada dibantaran 

Sungai Masjid, menjadikan sebagian besar masyarakat Desa Bagan Keladi 

bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun sayur-sayuran. Curah hujan 

yang cukup tinggi dan sumber mata air yang cukup menjadikan kelurahan ini 

sebagai kawasan agraris. Hampir semua jenis sayur-sayuran dapat tumbuh 

subur di sini, seperti bayam, kangkung, kacang panjang, ketimun dan lain 

sebagainya. Selain sayur-sayuran, Kelurahan Bagan Keladi terkenal dengan 

kawasan perkebunan rambutan, pinang dan durian. Hampir setiap rumah 

menanam jenis tanaman ini, dan hasil panennya sedikit banyaknya dapat 

membantu perkenomian keluarga. Bila kita masuk ke Kelurahan Bagan 

Keladi, sepanjang jalan pandangan kita tidak akan terlepas dari usaha 

pertanian masyarakatnya dan hal inilah yang menjadi daya tarik Kelurahan 

Bagan Keladi sebagai Kawasan Agrowisata. Berdasarkan data yang di proleh 

dari dari kantor kelurahan desa Bagan Keladi adapun status ekonomi dalam 

masyarakat 

Tabel 3.4 

Klasisfikasi mata pencaharian dari jenis kelamin. 

No. Mata Pencaharian Jumlah penduduk Persentase 

1. Petani  693 57% 
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No. Mata Pencaharian Jumlah penduduk Persentase 

2. Buruh lepas 381 31% 

3. Pegawai negeri sipil 28 2% 

4. Karyawan perusahaan 

swasta 

120 10% 

Jumlah 1222 100% 

 Sumber : Keluarahan Desa Bagan Keladi 2021 

3. Keadaan pendidikan 

Penduduk Desa Bagan Keladi  tingkat pendidikan yang paling 

dominan adalah tamatan Sekolah SMA yaitu sebanyak jiwa 541 dari 

keseluruhan jumlah penduduk. Dan ada juga tamatan yang lain yaitu seperti 

tamatan perguruan tinggi, tamatan  SMP dan tamatan SD namun jumlahnya di 

bawah tamatan SMA. Data pendidikan masyarakat di desa Bagan Keladi 

sumber berasal dari kelrahan. Seperti penjelasan di tabel berikut: 

Tabel 3.5 

Klasifikasi jumlah penduduk tingkat pendidikan. 

No Penddikan Jumlah penduduk Persentase 

1 Tidak sekolah 198 8% 

2 SD 678 27% 

3 SLTP/Sederajat 968 40% 

4 SLTA/Sederajat 541 22% 

5 Perguruan Tinggi 66 5% 
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  Sumber : Kelurahan Desa Bagan Keladi 2021 

C. Gambaran  Khusus Kehidupan Suku Melayu di  Desa  Bagan  Keladi 

Masyarakat melayu khususnya di Desa Bagan Keladi yang jumlahnya 

sekitar 428 jiwa dimana dalam kehidupan Masyarakat melayu desa Bagan Keladi 

pada umumnya  sama dengan masyarakat biasanya dimana masyarakat melayu 

desa Bagan Keladi  lebih banyak menghabiskan waktunya di toko dan bekerja di 

lahan kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perbedaan gambaran 

umum dengan gambaran khusus masyarakat melayu ialah, gambaran umum lebih 

berfokus membahas matapencaharian dari masyarakat yang tinggal di desa Dagan 

Keladi tidak hanya dari suku melayu saja, sedangan gambaran khusus adalah 

spesifikasi dari mata pencaharian suku melayu itu sendiri. Masyarakat melayu 

Desa Bagan Keladi memilikikeadaan sebagai berikut: 

1. Keadaan sosial 

Pada keadaan sosial masyarakat melayu pada dasarnya terdiri dari dua 

golongan, yaitu golongan bangsawan( kesultanan) atau golongan biasa. 

Kebanyakan dari masyarakat melayu desa bagan keladi berstatus golonann 

bangsawan sehingga, hampir semua pernikahan yang dilakukan secara besar-

besaran dan mewah. Namun,tidak sedikit juga dari masyarakat melayu 

golongan kecil yang melangsungkan acara pesta pernikahan tidak sesuai dengan 
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kemampuannya sehingga menyebabkan mereka harus berhutang untuk 

memenuhi biaya tersebut.
73

 

Wan adalah gelar bangsawan bagi orang arab dan raja adalah gelar 

bangsawan bugis. Mereka juga mendapat kedudukan yang sangat tinggi. 

Sedangkan, gelar bangsawan untuk orang melayu adalah tengku.
74

 

Rata-rata biaya yang dibutukan suku melayu golongan bangsawan adalah 

100jt-250jt sedangkan untuk golongan biasa, biasanya menghabiskan 20-50jt.  

Adanya tingkat sosial membawa konsekuensi dibidang adat istiadat dan 

tata cara pergaulan masyarakat. Makin tinggi golongannya semakin banyak 

hak-haknya, seperti: keistimewan dalam tata pakaian, tempat duduk dalam 

upacara-upacara pun menunjukkan adanya perbedaan itu.
75

 

Dalam upacara perkawinan misalnya, bagi mereka yang mempunyai 

kemampuan material, bisa memakai pakaian dan perlengkapan yang seharusnya 

diperuntukkan bagi seorang raja atau sultan. Dalam upacara adat yang diadakan 

sekarang, yang dianggap tinggi adalah pejabat-pejabat pemerintah sesuai 

menurut keduduannya sekarang, bukan lagi datuk-datuk atau tengku-tengku. 

Upacara adat sekarang sudah beralih fungsinya. Adanya upacara adat ini hanya 
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sekedar menunjukkan identitas suku bangsanya dengan kejayaannya dengan 

masa lampau. 

2. Keadaan ekonomi 

Dengan hamparan lahan yang masih cukup luas dan berada dibantaran 

Sungai Masjid, menjadikan sebagian besar masyarakat melayu Desa Bagan 

Keladi bermata pencaharian sebagai petani dan pekebunan kelapa sawit Curah 

hujan yang cukup tinggi dan sumber mata air yang cukup menjadikan desa ini 

sebagai kawasan agraris. Hingga sangat cocok untuk pertumbuhan kelapa sawit 

dapat tumbuh subur di sini Desa  Bagan Keladi terkenal dengan kawasan 

perkebunan kelapa sawit untuk lahan tertentu dan di tambah oleh tumbuhan 

berupa  rambutan, pinang dan durian. Hampir setiap rumah menanam jenis 

tanaman ini, dan hasil panennya sedikit banyaknya dapat membantu 

perkenomian keluarga. Bila kita masuk ke Kelurahan Bagan Keladi, sepanjang 

jalan pandangan kita tidak akan terlepas dari usaha pertanian masyarakatnya.
76

 

3. Keadaan pendidikan 

Masyarakat melayu Desa Bagan Keladi  tingkat pendidikan yang paling 

dominan adalah tamatan Sekolah SMA yaitu sebanyak  jiwa dari keseluruhan 

jumlah penduduk. Dan ada juga tamatan yang lain yaitu seperti tamatan 

perguruan tinggi, tamatan  SMP dan tamatan SD namun jumlahnya di bawah 

tamatan SMA. Di karnakan dimana masyarakat melayu khususnya lebih banyak 
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mengandalakan ijazah SMA sederajat untuk langsung mencari pekerjaan untuk 

membantu perekonomian keluarga.
77

 

D. Deskripsi  Pernikahan Adat Melayu  

1. Sejarah Pernikahan Adat Melayu 

Adat perkawinan melayu riau pada masa kesultanan melayu Riau 

mendapat pengaruh budaya suku-suku Dan bangsa pendatang. Ditambah 

dengan pengaruh hindu dan budha sebelum islam berkembang. Sehingga 

terjadilah akulturasi budaya pendatang dengan budaya melayu.
78

 Budaya 

pendatang yang mempengaruhinya seperti china, arab, Persia dan siam. Dari 

hasil akulturasi inilah terjadi adat perkawinan melayu Riau masa kesultanan 

Riau. 

Perkawinan sebagai salah satu peristiwa terpenting dalam kehidupan 

seseorang. Disamping tujuan biologis, titik berat perkawinan adalah 

melanjutkan keturunan serta memantapkan status sosial seseorang. Seseorang 

yang belum berumah tangga (kawin) belum dihitung penuh dalam masyarakat 

adat.
79

 

Perkawinan bukan saja merupakan perhubungan perorangan antara 

calon suami dengan isteri. Tujuan perkawinan menurut adat melayu Riau 
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adalah tujuan suci dan mulia. Perkawian adalah hubungan antara seorang suami 

dan istri mengikat dirinya  hidup bersama rukun dan damai untuk selamanya. 

Proses dalam perkawinan dilakukan dengan tujuan-tujuan tertentu, 

proses perkawinan itu mengambil contoh dari prosesi perkawinan dari 

masyarakat yang lain dari mana masyarakat tersebut berasal. Karena prosesi 

perkawinan dilakukan oleh masyarakat  melayu kesultanan Riau secara terus 

menerus, secara turun temurun, yang kemudian menjadi adat istiadat 

perkawinan tersebut melekat pada masyarakat melayu Riau.  

2. Data  Pasangan  Pengantin  Suku Melayu di Desa Bagan Keladi 

Jumlah pernikahan masyarakat melayu di Desa Bagan Keladi pada 

tahun 2020  sedikit mengalami penurunan di karnakan wabah yang saat ini 

menyerang dunia, hingga membuat jumlah pernikahan di desa Bagan Keladi 

menjadi berkurang.berikut data pernikahan di Desa Bagan Keladi: 

Tabel 3.6 Data pengantin laki-laki 

No.  Pengantin laki-laki Umur Pendidikan terakhir Pekerjaan  

1. Fahcrozi  24 Sarjana  PNS 

2. Muhammad Peri 23 SLTA/Sederajat Karyawan  

3. Wiliam Haris 24 Sarjana  Karyawan  

4. Muhammad Iqbal 25 Sarjana  PNS 

5. Sunardi 25 Sarjana  Wira usaha 

6. Wahyudi  24 SLTA Karyawan  
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No.  Pengantin laki-laki Umur Pendidikan terakhir Pekerjaan  

7. Rahmat Rafizan 24 SLTA Karyawan 

8. Indra Saputra 23 Sarjana  PNS 

9. Hanif Dikma 

Prayoga 

25 SLTA Karyawan 

 Sumber : Kantor Urusan Agama Desa Bagan Keladi 2021 

Tabel 3.7 Data Pengantin Perempuan: 

No.  Pengantin 

Perempuan 

Umur  Pendidikan 

Terakhir  

Pekerjaan  

1. Dwi Anggun Alami 24 Sarjana PNS 

2. Lia Syafaati   23 SLTA Tidak bekerja 

3. Yunise Miranti 24 SLTA Tidak bekerja 

4. Sulistiawati  25 Sarana  PNS 

5. Erik mutiara 23 Sarjana  PNS 

6. Jumiati  24 SLTA Tidak bekerja 

7. Saputri Dian Sari 23 Sarjana  Tidak bekerja 

8. Mina Dewi 24 Sarjana Tidak bekerja 

9. Anggit puspa 

Handini 

24 Sarjana Tidak bekeja 

 Sumber : Kantor Urusan Agama Desa Bagan Keladi 2021 

3. Tahap Sebelum Pesta Pernikahan Adat Melayu 
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a. Menggantung-gantung  

Acara menggantung-gantung pada umumnya tidak hanya dilakukan oleh 

suku melayu saja namun, hampir semua suku yang ada diindonesia 

melakukan acara menggantung tersebut namun dengan istilah berbeda tapi 

tujuannya sama yaitu memeberitahukan kepada orang banyak serta sanak 

saudara akan diadakannya pesta di tempat tersebut.
80

 

Acara menggantung ini biasanya dilakukan tiga hari sebelum acara 

pernikahan berlangsung. Namun, bagi keluarga dengan status ekonomi 

yang lebih baik biasanya acara menggantung tersebut berlangsung selama 

satu minggu dalam setiap harinya pihak keluarga yang status ekonominya 

tergolong orang berada atau mampu, akan menyajikan makanan dan 

minuman yang mewah untuk para keluarga serta tetangga yang ikut 

membantu dalam acara tersebut. Biaya yang dikeluarkan tidaklah 

sedikit.
81

 

b. Malam berinai 

  Upacara ini dilakukan pada malam hari sebelum upacara 

perkawinan dilakukan. Makna upacara ini ialah untuk menjauhkan diri 

dari bencana, membersihkan diri dari hal-hal yang kotor, menjaga dari 

segala hal yang tidak baik. Adapun tujuannya untuk meperindah calon 

pengantin agar terlihat lebih tampak bercahaya, menarik, dan cerah. 
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Upacara ini melambangkan kesiapan untuk menuju kehidupan rumah 

tangga.
82

 

c. Upacara barandam 

Kegiatan dilakukan pada ba‟da ashar yang dipimpin oleh mak 

andam dan di dampingi orang tua atau keluarga terdekat dari pengantin 

perempuan. Sebelum berandam terlebih dahulu kedua calon pengantin harus 

mandi berlimau. Calon pengantin perempuan mendapatkan kesempatan 

pertama dalam kegiatan ini yang diiringi oleh music rebana. Barulah 

kemudian dilakukan dikediaman calon Laki-Laki. Upacara berandam 

bermakna membersihkan fisik (lahiriah) pengantin dengan harapan agar 

batinya juga bersih dan siap menghadapi dan menempuh hidup baru. 

Barandam paling utama adalah mencukur rambut karna bagian tubuh ini 

merupakan letak kecantikan mahkota  perempuan selain itu mencukur dan 

membersihkan rambut-rambut tipis sekitar wajah, leher, dan tengkuk. 

Memperindah kening menaikan seri muka dengan menggunakan sirih pinang 

dan jampi saraf.
83

 

d. Upacara khatam Al-Qur‟an 

Upacara khatam Al-Qur‟an menunjukan bahwa pengantin 

perempuan telah mendapatkan pendidikan agama dari orang tuanya. Maka, 
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sebagai pengantain perempuan dirinya dianggap siap untuk memerankan 

posisi barunya sebagai istri sekaligus ibu dari  anak-anaknya kelak. Tujuan 

lainnya adalah untuk menunjukan bahwa keluaga calon pengatin   

merupakan keluarga yang kuat dalam menganut ajaran islam. Upacaara ini 

khusus dilakukan  oleh pengantin perempuan yang didampingi oleh kedua 

orang tua, atau teman sebaya, atau guru yang mengajarinya mengaji. Mereka 

duduk diatas tilam didepan pelaminan.
84

 

e. Acara hantaran belanja 

Antaran belanja dilakukan beberapa hari sebelum dilaksakannya 

upacara akad atau sekaligus menjadi satu rangkaian dalam upacara akad 

nikah. Jika antaran belanja diserahkan pada saat berlangsunya acara 

perkawinan, maka antar belanja diserahkan sebelum upacara akad nikah. 

Beramai-ramai beriring-iringan, kerabat calon pengantin  laki-laki membawa 

antaran belanja kepada calon pengantin wanita, makna dalam upacara 

antaran belanja ini adalah rasa kekeluargaan yang terbangun antara 

pengantin laki-laki dan pengantin perempuan.
85

 

Pada setiap tahapan-tahapan dalam pelaksaan pesta pernikahan adat 

melayu yang ada di Desa Bagan Keladi mengeluarkan biaya yang tidak  

sedikit. Berdasarkan pembahasan sebelumnya perkiraan jumlah biaya yang 

dikeluarkan untuk melaksankan antaran belanja berdasarkan faktor status 
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sosial, pendidikan, dan ekonomi. Semakin tinggi status ekonomi, sosial dan 

pendidikan sesorang, maka semakin besar pula biaya yang harus di 

keluarkan pihak penyelenggara pernikahan tersebut. Untuk masyarakat biasa 

pengeluaran yang di keluarkan pada pelaksanaan acara pernikahan 

berkisaran antara 20-50 juta, dan bagi golongan bangsawan atau mampu 

pengeluaran yang dikeluarkan berkisar 100-250 juta. 

4. Resepsi Pernikahan Adat Melayu 

a. Acara Akad Nikah  

Upacara akad nikah merupakan inti rangkain dari upacara perkawinan,. 

Sebagai lazimnya, upacara akad nikah harus mengandung pengertian ijab dan 

qabul. Setelah ijab dan qabul dinyatakan sah oleh saksi, barulah dibacakan 

doawalimatul ursyyang dipimpin oleh kadi atau orang yang telah ditunjuk. 

Kemudian pengantin laki-laki mengucapkantaklit(janji nikah) yang 

dilanjutkan dengan penandatanganan surat janji nikah. Penyerahan mahar oleh 

pengantin laki-laki dilakukan sesudahnya.
86

 

b. Upacara Menyembah 

Upacara ini dipimpin oleh orang yang dituakan bersama mak andam. 

Kedua pengantin melakukan upacara menyembah kepada ibu, bapak, dan 

seluruh sanak keluarga terdekat. Makna upacara ini agar pengantin nantinya 

mendapat berkah yang berlipat gand.
87
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c. Tepuk Tepuk Tawar 

Makna dari upacara merupakan pemeberian doa restu bagi kesejahteraan 

kedua pengantin dan seluruh keluarganya serta sebagai tolak balak dan 

ganguan yang kelak mungkin diterima. Upacara ini dilakukan oleh keluarga 

terdekat, pemimpin atau tokoh masyarakat, dan ulama. Yang melakukan 

tepung tawar bertindak sebagai pembaca doa. Kegiatan ini bermakna agar 

para tertua melimpahkan restu dan doa, serta marwah pengantin kekal terjaga. 

Kegiatan ini dilakukan dengan rincian: menaburkan tepung tawar ketelapak 

tangan kedua pengantin, mengoleskan inai ketelapak tangan mereka, dan 

menaburkan beras kunyit dalam bunga rampai kepada kedua pengantin. 

Setelah itu tinggal melakukan upacara-upacara pendukung lainnya, seperti 

upacara nasehat perkawinan dan jamuan makan bersama. 
88

 

d. Mengarak Pengantin Lelaki 

Upacara ini adalah mengarak pengantin laki-laki kerumah orang tua 

pengantin perempuan. Tujuan sebagai media pemberitahuan kepada seluruh 

masyarakat sekitar bahwa salah seorang daari warganya telah sah menjadi 

pasangan suami istri. Selain itu, agar maasyarakat turut meramaikan acara 

perkawinan, memberikan doa kepada pengantin. Bernaung paying iram, 

diiringi rentak rebana dan gendang, pengantin laki-laki datang kepada dewi 

pujaan. Dalam upacaraa araak-arakan ini, yang dibawa adalah beragam alat 

kelengkapan. Namun, yang paling utama dibawa adalah jambar(di Riau lebih 
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dikenal dengan semerit, pahar, poha, dulang berkaki). Isi terdalam jambar 

terdiri dari tiga unsur, yaitu: unsur kain baju atau pakaian dengan kelengkapan 

perias, unsure makanan dan unsur peralatan dapur. Ketiga unsure tersebut 

mengandung makna tentang kehidupan manusia sehari-hari. Jumlah 17 adalah 

sama dengan jumlah rukun sholat, jumlah 17 terkait dengan jumlah rekaat 

sehari semalam, dan jumlah 25 terkait dengan jumlah rasul pilihan.
89

 

e. Bersanding  

Menyediakan pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan yang 

disaksikan oleh seluruh keluarga, sahabat dan jemputan, inti dari kegiatan ini 

adalah mengumumkan kepadaa khalayak umum bahwa pasangan sudah sah 

menjadi pasangan suami istri. 

 Pada resepsi pesta pernikahan adat melayu Desa Bagan Keladi, dalam 

melakukan pesta pernikahan juga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. 

Bahkan bisa sampai berhutang demi melaksanakan pesta tersebut. Teruntuk 

bagi mereka yang kurang mampu. Namun demi tetap terlaksananya tradisi 

pesta pernikahan tersebut dan juga sekalian menutupi gengsi maka pesta 

pernikahan yang mewan tersebut tetap terlaksana.
90

 

 Tradisi pesta pernikahan masyarakat melayu sedikit berbeda dengan 

tradisi masyarakat indonesia pada umumnya terdapat tambahan-tambahan 

dalam melaksanakan pesta pernikahan, seperti acara menggantung-gantung, 
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tepuk tepung tawar, berinai, acara menyembah, dan acara hantaran belanja. 

Dalam melaksanakan pesta pernikahan, masyarakat Desa Bagan Keladi 

mengeluarkan biaya yang tidak sedikit minimal mengeluarkan biaya sebesar 

(100jt - 200jt) sedangan dikehidupan masyarakatnya, masyarakat  Desa Bagan 

Keladi kebanyakan adalah buruh tani yang penghasilannya lebih dari cukup 

untuk kehidupan sehari-hari, tapi karna sudah tradisi dalam melaksanakan 

pesta pernikah yang besar, maka itu menjadi tuntutan tersediri di masyarakat 

Untuk melaksanakan pesta pernikahan yang besar tersebut, dan membutuhkan 

biaya yang besar, sangat besar kemungkinan masyarakat Desa Bagan Keladi 

untuk melakukan hutang demi mencukupi biaya pesta pernikahan tersebut. 

 

E. Pendapat Masyarakat Tentang Tradisi Pesta Pernikahan Adat Melayu Desa 

Bagan Keladi Riau  

  untuk kasus pesta pernikahan adat melayu yang mana pada umumnya 

di kehidupan masyarakat melayu yang terbiasa bergaya gelamor ataupun mewah, 

hanya karna untuk melestarikan tradisi tersebut penulis menambahkan beberapa 

pendapat masyarakat dan tokoh masyarakat : 

Menurut Bapak Iin terdapat dua sisi dalam melihat pesta pernikahan adat 

melayu yaitu dari sisi positif dan negative, sisi positif menurut Bapak Iin “   Dalam 

salah satu wujud untuk melestarikan kebudayaan yang ada di tanah air kita. 

Memberikan contoh kepada anak cucu semua yang dilakukan bertujuan baik 

tetapi salah dalam penempatannya pada kaidah-kaidah islam”,  dan dari sisi 

negatifnya yaitu “ seperti halnya dalam upacara tepung tawar bertujuan untuk 
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mengharapkan berkah dan keselamatan dengan menggunakan beberapa alat yang 

digunakan sebagai simbol, seperti beras kunyit, tepung beras, mai giling, air yang 

dicampuri tepung beras yang dibubuhi dengan harum-haruman (bunga dan daun 

pandan) tujuannya baik, namun penempatannya kurang baik (sesajen) dimana 

keberkahan dan keselamatan itu kita dapati dengan  usaha dan doa. Lalu ada juga 

seperti mandi taman, dulunya dilakukan dibelakang rumah,  sekarang dilakukan 

didepan rumah dan dilakukan beramai-ramai setelah itu semua yang 

memandikannya pun ikut mandi ddan bersentuhan antara laki-laki dan perempuan 

secara tidak langsung dapat memperlihatkan lekuk tubuh yang ikut mandi”.
91

 

 

 Selain itu menurut Bapak Darwis : “ yang dilihat dari segi hiburan 

biasanya adat melayu riau melakukan hiburan seperti : menari zapin, orgen 

tunggal, gambus, dan kompang. Biasdanya jika orang yang berada banyak 

melakukan hal-hal yang diatas dan orang yang kurang mampu biasanya tidak bisa 

melakukan hal-hal tersebut”. Sedangkan dari segi negatifnya seperti bermewah- 

mewahan yang dilakukan baik itu pengantin perempuan maupun laki-laki dalam 

melakukan acara pesta pernikahan. Dari segi negatifnya yang lain adalah dari 

segi makanan setiap acara pasti disuguhi makanan contohnya pada acara antar 

belanja, doa selamat, berinai, hari pesta besar, malam remaja, dan setelah hari 

besarnya membuat bubur sum-sum. Namun terkadang dalam melaksanakan acara 

yang besar mereka menyediakan makanan yang berlebih dimana makanan 

tersebut di suguhkan kepada tamu undangan dan di suguhkan kepada keluarga 

besar baik keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan.
92

 

 

Menurut Bapak Fahcrozi: “Tradisi berhutang masyarakat melayu Desa 

Bagan Keladi. Sudah menjadi hampir kebiasaan suku Melayu di Desa Bagan 

Keladi bahwa melaksanakan pesta pernikahan harus dilakukan dengan meriah 
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namun, mereka tidak begitu memperhatikan dampak yang harus mereka hadapi 

kedepannya seringkali suku melayu mengadakan pesta, mereka harus berhutang 

kepada orang lain, bahkan ada dari pada mereka yang menjual harta milik 

mereka hanya untuk mengadakan pesta besar untuk anak mereka. Dengan alasan 

jika tidak dilakukaan dengan mewah maka remehkan oleh suku melayu yang lain. 

Namun, mereka tidak pernah memikirkan akibat apa saja yang akan mereka 

hadapi kedepannya. Mereka sanggup berhutang keliling untuk menutupi biaya 

pernikahan agar terpenuhi. Mereka tidak peduli jika itu adalah hal yang berlebih-

lebihan dan tidak diharuskan dalam agama islam. Jadi dalam hal ini intinya  

terdapat dua pendapat yaitu  pendapat positif dan pendapat negatif  dari kedua 

tokoh tersebut yang mana dalam melaksanakan pesta pernikahan adat melayu 

yang bertujuannya untuk menjaga budaya namun terdapat hal-hal positif dan 

negative seperti halnya dalam melaksanakan pesta pernikahan baik itu dari segi 

acara adat dan dalam penyediaan makanan yang semua itu dilakukan secara 

berlebih dan tidakmengikuti kebiasaan yang pernah terjadi di masa terdahulu 

yang dilakukan secarasederhana.
93

 

Bapak Jumadi:”karena dalam pesta pernikahan perlu mengeluarkan biaya 

yang sangat besar,biaya yang dikeluarkan sekitar 100-250juta sehingga memaksa 

saya untuk meminjam uang atau barang kebutuhan pokok dan untuk menyewa 

perlengkepan pesta pernikahan. Hal yang membuat kami melakukan pinjaman 

karna dana yang kami sediakan tidak cukup untuk melakukan acara pesta 

pernikahan. Karna momen ini dilakukan sekali seumur hidup untuk kedua 

pasangan, kami mengadakan pesta pernikahan yang mewah, dan sebagai  momen 

berkumpulnya keluarga besar. Karna momen ini hanya sekali terjadi. Meskipun 

kami mengadakannya dengan melakukan pinjaman terlebih dahulu. Dampak yang 

terjadi dari pembiayaan seperti ini adalah kita akan terlilit hutang yang 

berkepanjangan jika nanti diakhir acara tidak seperti yang di harapkan, dalam 
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hal ini mengenai amplop dari pemberian tamu kepada tuan rumah, yang akan 

digunakan untuk membayar biaya pernikahan.
94

 

Bapak Shodikun:”karna biaya yang kami keluarkan sekitar 150 juta dan 

karna minimnya pendanaan yang kami keluarkan terpaksa kami melakukan 

pinjaman untuk melaksanakan pesta pernikahan. Karna acara ini kami lakukan 

sekali seumur hidup untuk kedua belah pengantin. Saya sendiri sebenarnya ingin 

melaksankan pesta pernikahan yang sederhana, tetapi keadaan masyarakat 

disinilah yang mengharuskan membuat acara semeriah mungkin, karena apa, jika 

kita mengundang sebagian masyarakat sekitar lalu kita membedakan 

undangannya maka masyarakat tersebut akan menilai bahwasannya saya 

membeda-bedakan diantara mereka. Terjadilah kecemburuan sosial antara 

masyarakat yang tidak diundang. Sehingga terjadilah hubungan yang tidak baik 

antara kita. hubungan yang tidak baik antara pemilik hajatan dan masyarakat 

setempat yang tidak diundang. Membuat kita menjadi terbayang-bayang terhadap 

hutang kita yang harus di bayar setelah selesai di gelarnya acara pesta 

pernikahan, dan takut tidak sesuai dengan amplop yang di berikan oleh tamu yang 

hadir.
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BAB IV 

ANALISIS  TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PESTA 

PERNIKAHAN ADAT MELAYUKELADI RIAU DESA BAGAN 

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi mewah di  Pesta Pernikahan 

Adat Melayu Desa Bagan Keladi Riau 

Suatu masyarakat merupakan bentuk kehidupan bersama, yang warga-

warganya hidup dalaam jangka waktu yang lama, sehingga menghasilkan 

kebudayaan, masyarakat merupakan satu sistem sosial, yang menjadi wadah dari 

pola-pola interaksi sosial atau hubungan internasional maupun hubungan antar 

kelompok sosial. Pernikahan juga lahir dari interaksi sosial, dimana laki-laki dan 

perempuan disatukan dalam satu ikatan yang mengharuskan mereka untuk 

bersama-sama membangun sebuah keluarga yang berlandaskan cinta dan kasih 

sayang. 

Dapat dikatakan bahwa menurut adat maka pernikahan adalah urusan 

kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat dan urusa pribadi, 

satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda-beda. Dalam masyarakat 

hukum yang merupakan satu kesatuan susunan rakyat, ialah masyarkat-

masyarakat desa dan wilayah, maka pernikahan anggota-anggotanya adalah salah 

satu peristiwa penting dalam prosesnya masuk menjadi inti sosial dari pada 

masyarakat itu, maka pribadi masyarakat yang masuk dalam ikatan masyarakat 

hukum akan mematuhi kebiasaan dan aturan-aturan yang berlaku dalam 

masyarakat tersebut. 
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Hukum islam sebagai ilmu yang membahas tentang perkawinan 

khususnya dalam penyelenggaraan walimatul ursy. di dalamnya menjelaskan 

tentang bagaimana tatacara ataupun ketentuan-ketentuan  yang dapat dilakukan 

dalam penyelenggaraan walimatul ursy.  menurut Ali Manshur dalam bukunya 

yang berjudul Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam, menjelaskan bahwa : 

1. Shohibul hajat harus memuliakan para tamu undangannya bisa dengan 

mengucapkan kata-kata yang baik sehingga tamu merasa dihormati, dan 

kehadiranya terasa berarti bagi shohibul hajat, begitu pula para tamu harus 

menjaga kehormatan shohibul hajat, tidak boleh menghina apa yang telah 

diberikan oleh shohibul hajat kepada tamunya, baik itu terkait dengan hidangan, 

tempat, dan pelayanannya selain itu, tamu juga tidak boleh menghina undangan 

lainnya, jika tidak bisa mengucapkan kata-kata yang baik kepada orang lain, maka 

lebih baik diam. Selain itu, tamu juga tidak boleh menghina undangan lainnya, 

jika tidak bisa mengucapkan kata-kata yang baik kepada orang lain maka lebih 

baik diam.
96

 

2. Shohibul hajat harus mempersiapkan walimah dengan baik meliputi berbagai 

hal yang diperlukan dalam acara walimatul „ursy, sehingga bisa terlaksana dengan 

baik, misalnya hidangannya, tempatnya, perlengkapannya, dan yang lain. 
97
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3. Waktu penyelenggaraannya tidak melebihi dua hari karena di khawatirkan 

menimbulkan sifat sum‟ah bagi shohibul hajat sehingga niatnya sudah bergeser 

menjadi ingin mendapat pujian dari orang lain. 

Selain itu, jika ditinjau dari segi sosial, maka perkara tersebut dapat menggangu 

hak-hak orang lain, baik itu tetangganya, maupun orang lain yang akan lewat di 

jalan, karena pada umumnya kebiasaan masyarakat di indonesia ketika 

menyelenggarakan walimah, mereka menggunakan area publik, misalnya jalan 

raya, jika waktunya lama, maka bisa merampas hak-hak jalan. Dan jika memakai 

pengeras suara, maka akan menganggu hak-hak tetangga, aktifitas mereka 

terganggu. Apalagi kalau mereka mempunyai bayi atau anak kecil, tentunya 

membutuhkan istirahat yang cukup, bayi akan menangis terganggu oleh bisingnya 

pengeras suara. 

Namun dalam prakteknya masyarakat di Desa Bagan Keladi Kota Dumai 

Riau masih menjalankan adat yang sudah dilakukan secara turun temurun, yang 

mana adat tersebut jelas bertentangan dengan penjelasan diatas. 

 peneliti menyatakan bahwa menurut hukum Islam, pelaksanaan walimatul ursy 

atau pesta perkawinan yang dilakukan masyakat Desa Bagan Keladi Kota Dumai 

Riau kurang  sesuai dengan Hukum Islam karena dalam hukum Islam dijelaskan 

secara rinci bahwa tidak di perbolehkan melaksanakan pesta yang terlalu 

mewahan. Dan kegiatan masyarakat tersebut di anggap kurang patut dan tidak 

sesuai dengan hukum Islam. Karena sesuai dengan pendapat Ali Mansur yaitu 

Waktu penyelenggaraannya tidak melebihi dua hari karena di khawatirkan 
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menimbulkan sifat sum‟ah bagi shohibul hajat sehingga niatnya sudah bergeser 

menjadi ingin mendapat pujian dari orang lain. Dan banyaknya hala-hal yang 

bersifat berlebihan yang tidak dianjurkan dalam Hukum Islam dan sebaiknya 

melakukan pesta pernikahan itu lebih baik dilakukan secara sederhana, dengan 

apa yang pernah dilakukan oleh Nabi yaitu, ketika Nabi Muhammad SAW 

memberikan walimatul ursy kepada istri beliau yaitu Zainab walupun itu hanya 

memotong seekor kambing. Yang terpenting sudah ada pemberitahuan kepada 

masyarakat sekitar bahwasanya kedua laki-laki dan perempuan tersebut sudah 

menikah. Efek lain dari melaksanakan pesta pernikahan yang mewah yaitu 

terletak juga pada hiburanya, dimana masyarakat Desa Bagan Keladi memberikan 

hiburan yang seringi melebihi batas waktu, sampai larut malam dan menciptakan 

banyak kemaksiat di acara hiburan tersebut, kemaksiatan yang terjadi seperti, 

perjudian, minuman keras, dan menyawer biduan. Dan dari segi „urf itu 

dinamakan „urffasid yaitu „urf yang berlaku di suatu tempat meskipun merata 

namun bertentangan dengan agama, undang-undang, dan sopan santun. Maka dari 

itu pesta pernikahan yang ada di Desa Bagan Keladi kurang sesuai dengan hukum 

Islam. 

 

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Berhutang Dalam Mewujudkan Pesta 

Pernikahan Yang Mewah di Desa Bagan Keladi, Kota Dumai Riau. 

Agama Islam menganjurkan agar setelah dilangsungkan akad nikah, 

sebagai peristiwa hukum yang amat penting dalam kehidupan seseorang, 



84 

 

 

diselenggarakan pesta perkawinan (wallimatul„ursy). Pada hakikatnya Islam 

telah mensyariaatkan kepada kita semua untuk mengumumkan sebuah 

pernikahan. Hal itu bertujuan untuk membedakan dengan pernikahan rahasia 

yang dilarang keberadaannya oleh Islam. Selain itu, pengumuman tersebut 

bertujuan untuk menampakkan kebahagiaan terhadap sesuatu yang dihalalkan 

oleh Allah SWT kepada seorang mukmin. Dalam penelitian ini, yang menjadi 

masalah adalah pembiyaan resepsi pernikahan yang dilakukan untuk 

mengadakan walimatul „ursy. 

Dalam pelaksaan pesta pernikahan, masyarakat Desa Bagan Keladi tidak 

segan meghabiskan dana yang besar. Hal ini terlihat dari kemegahan dalam acara 

pesta pernikahan tesebut. Mereka mengundang banyak undangan dan 

menyediakan beraneka macam makanan, mereka juga menyediakan hiburan yang 

mewah seperti hiburan masyarakat melayu sendiri yaitu tari-tarian tradisisonal 

khas melayu, hadroh kompang, mendatangkan artis melayu dari Kota Dumai, dan 

ada hiburan lain dari budaya khas melayu yaitu Reog Ponorogo, orgen tunggal 

ataupun dangdut untuk memeriahkan acara pernikahan tersebut. 

Hiburan-hiburan tersebut dilakukan dari pagi hari sampai malam hari 

sesuai dengan jadwal acara tersebut dilaksanakan, untuk melaksakan acara pesta 

pernikahan yang mewah, masyarakat Desa Bagan Keladi perlu mengeluarkan 

biaya yang cukup besar untuk biaya di setiap hiburannya. Maka untuk 

melaksanakan pesta pernikahan yang mewah tersebut mau tidak mau, dari pihak 

yang melaksanakan acara mengambil tindakan seperti berhutang untuk dapat 
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membiayai setiap acara dan hiburan yang disediakan.Dalam Al-Qur‟an (surah 

Al-Maidah: 2) 

ى َو   ُت ْل َو اِلى (: ملاى ة) َو  َو َوا َو  ُت ْل ى َو  ى  لِّمِل     َّب ْل َوىى   ى  َو َوا َو  ُت ْل ى َو  ى  ِل ِل  

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dantakwa, dan janganlah 

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” 

(QS Al-Maidah: 2)
98 

Nabi Muhammad SAW sendiri dalam melaksanakan pesta 

pernikahan pernah meminta bantuan kepada para sahabat untuk membantu 

dalam pelaksanaan pesta penikahan beliau. Hal ini tidak lain adalah agar umat 

Islam saling tolong-menolong dengan sesama umat Islam dalam perbuatan 

yang baik selain juga untuk meringankan beban dari tuan rumah itu sendiri. 

Memberi hutang hukumnya sunat, bahkan dapat menjadi wajib. 

Memang tidak diragukan lagi bahwa hal ini adalah suatu pekerjaan yang amat 

besar faedahnya terhadap masyarakat, karena tiap-tiap orang dalam 

masyarakat biasanya memerlukan pertolongan orang lain.Yang dilarang disini 

adalah jika hutang tersebut mengakibatkan ia tidak mampu membayarnya dan 

menyengsarakan kehidupan dirinya sendiri dan keluarganya, maka hal itu 

tidak diperbolehkan. Sebab untuk apa berhutang jika kenyataannya dalam 

pelaksanaan pesta pernikahan boleh diadakan dengan apa saja. Yang 
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demikian dilakukan untuk meniru apa yang telah dilakukan oleh orang lain. 

Dari segi ini ia telah melakukan aniaya kepada diri sendiri dan keluarganya. 

Apalagi jika tujuan dari pelaksanaan pesta pernikahan tersebut adalah ingin 

mendapat pujian dari orang lain. Tindakan ini merupakan riya‟ yang dilarang 

oleh agama Islam. bahkan hutang tersebut bisa menjadi haram, karna dalam 

pelaksanaan hiburannya yang dilakukan sampai larut malam dapat 

menimbulkan maksiat seperti : bermain judi, minum-minuman keras, nyawer 

penyanyi dangdut dan lain-lain. sehingga hutang tersebut hukumnya bisa 

menjadi haram. 
99

 

Dari pemaparan diatas dapat disimpukan bahwa pada dasarnya 

malakukan Hutang-piutang hukumnya adalah sunah bahkan dapat menjadi 

wajib namun juga bisa menjadi haram dalam prosesi hutang-piutang yang 

dilakukan untuk melaksnakan pesta pernikahan yang berlebihan dapat 

menimbulakan kerugian bagi diri sendiri dan keluarganya karna ia takut tidak 

dapat membayar hutang tersebut yang berkepanjangan dan menjadi beban 

setelah selesai melaksanakan pesta pernikahan yang berlebihan.  Sedangkan 

dalam hukum islam pernikahan dilakukan dengan cara yang sederhana karna 

hakikat dari pesta pernikahan  adalah untuk mengumumkan pernikahan 

kepada masyarakat sesuai dengan batas kemampuan dengan tidak 
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memberatkan orang yang berhajat karna harus melakukan walimatul ursy 

tersebut dengan bermewah-mewahan. 

      



 

 

     BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, untuk selanjutnya 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Menurut hukum Islam,  pelaksanaan walimatul‟ursy atau pesta perkawinan 

yang dilakukan masyakat Desa Bagan Keladi Kota Dumai Riau kurang sesuai 

dengan Hukum Islam karna dalam hukum Islam dijelaskan secara rinci bahwa 

tidak di perbolehkan melaksanakan pesta yang mewah. Dan kegiatan 

masyarakat tersebut di anggap kurang sesuai dengan hukum Islam. Karna 

sesuai dengan pendapat Ali Mansur yaitu Waktu penyelenggaraannya tidak 

melebihi dua hari karena di khawatirkan menimbulkan sifat sum‟ah bagi 

shohibul hajat sehingga niatnya sudah bergeser menjadi ingin mendapat pujian 

dari orang lain. Dan banyaknya hal-hal yang bersifat berlebihan yang tidak di 

anjurkan dalam Hukum Islam, dan dalam pelaksanan pesta pernikahan dari 

segi hiburan banyak hal yang kurang pantas karna lamanya waktu yang 

dilaksanakan, yang banyak memberikan hal-hal negatif seperti bermain judi, 

minum-minuman keras, dan menyawer penyayi dangdutnya. 

2. Menurut Hukum Islam Hutang-piutang hukumnya adalah sunah bahkan dapat 

menjadi wajib namun dalam prosesi hutang-piutang yang dilakukan untuk 

melaksnakan pesta pernikahan yang berlebihan dapat menimbulakan kerugian 
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bagi diri sendiri dan keluarganya karna ia takut tidak dapat membayar hutang 

tersebut yang berkepanjangan dan menjadi beban setelah selesai melaksanakan 

pesta pernikahan yang berlebihan. dan hukum hutang bisa menjadi haram 

karena uang atau barang yang dijadikan hutang digunakan untuk hal-hal yang 

dilarang agama. Sedangkan dalam hukum islam pernikahan dilakukan dengan 

cara yang sederhana karna hakikat dari pesta pernikahan  adalah untuk 

mengumumkan pernikahan kepada masyarakat sesuai dengan batas 

kemampuan dengan tidak memberatkan orang yang berhajat karna harus 

melakukan walimatul ursy tersebut dengan bermewah-mewahan. 

F. Saran 

Dalam hal ini tradisi pesta pernikahan yang ada di Desa Bagan Keladi  

seharusnya dilakukan secara sederhana saja, tidak perlu mengadakan pesta 

yang terlalu besar, cukup mengadakan pesta yang sederhana namun bisa 

menjadi kenangan yang indah. Dengan acara tersebut yang berarti sudah 

memberitahukan kepada masyarakat yang lain bahwasnya kedua mempelai 

sudah menjadi pasangan suami istri yang sah. Dengan demikian tidak perlu 

mengeluarkan dana yang besar, dan sebagian dananya bisa untuk kehidupan 

setelah selesai melakukan pesta pernikahan.  

Demikian saran-sarang yang dapat peneliti sampaikan semoga bisa 

menjadi masukan yang baik buat setiap masyarakat yang mengadakan pesta 

pernikahan. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

Nama Informen  : Ibu Suryani 

Pekerjaan           : Guru 

Tanggal               : 25-april-2021 

Jam                      : 11: 45 WIB 

Tempat wawancara  : via whatsap 

Topik  Wawancara  : Tentang Gambran Khusus Masyarakat Melayu. 

Peneliti  Aspek apa saja yang mmpengaruhi besar kecil suatu acara adat 

pernikahan suku melayu di Desa Bagan Keladi? 

Informen  Ada beberapa aspek yang mempengaruhi keadaan khusus 

masyarakat melayu. Yaitu dari keadaan sosial, keadaan ekonomi, 

dan keadaan pendidikan, yang mana dari keadaan tersebut 

masyarakat melayu dalam mewujudkan pesta pernikahan 

tergantung dari tiga aspek tersebut, untuk menentukan seberapa 

besar acara dan dana yang di keluarkan. Karna masyarakat 

melayu sendiri sangat menjujung yang namannya tradisi yang 

sudah ada sejak dulu. 

 

 

 

 

 



 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Nama Informen  : BapakDarwis 

Pekerjaan           : Petani 

Tanggal               : 03-April-2021 

Jam                      : 18:00 WIB 

Tempat wawancara  : via telpon 

Topik  Wawancara   :Tentang Hal-hal untuk Mempersiapkan Pesta    

Pernikahan. 

Peneliti  apa saja hal-hal yang perlu dipersiapkan menjelang acara 

pestapernikahan adat melayu pada umumnya? 

 

Informen  untuk persiapan acara pesta pernikahan adat melayu sendiri 

khususnya di Desa Bagan keladi ini sendiri, masyarakat yang 

mengadakan pesta pernikahan biasanya memberi undangan atau 

memintak tolong kepada tetangga dan sanak saudara untuk 

mengadakan gotong royong, berupa masang terop, bersih-bersih 

hingga memasak makanan untuk para tamu undangan. 

 

 

 

 

 



 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Nama Informen  : BapakIin Sarlis 

Pekerjaan           : Guru Melayu 

Tanggal               : 03-Mei-2021 

Jam                      : 20:00 WIB 

Tempat wawancara  : via telpon 

Topik  Wawancara : Tentang Acara Tradisi Pernikahan Adat Melayu. 

Peneliti Apa saja acara atau tradisi adat melayu yang biasa dilakukan pada 

saat upacara pernikahan? 

 

Informen  Untuk tradisi pernikahan adat melayu sediri ada beberapa hal 

yang dilakukan yaitu seperti, meminang,mengantar tanda, 

mengantar belanja, menjemput, menggantung,berandam, berinai, 

khataman Al-Qur‟an, dan acara terakhir yaitu akad nikah. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Nama Informen  : BapakMuhammad Peri 

Pekerjaan           : Wiraswasta 

Tanggal               : 10-Mei-2021 

Jam     : 03:25 WIB 

Tempat wawancara  : via whatsap 

Topik  Wawancara :TentangWaktu Untuk Melaksanakan Pesta Pernikahan. 

Peneliti  Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam acara pelaksanaan 

pernikahan adat melayu?  

 

Inforemen  Jika dilkukan semua sesuai dengan acara adat yang berlaku, 

mungkin bisa sampai 2 atau 3 hari untuk melaksanakan rangkaian-

rangkaian acara adat yang berlaku. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Nama Informen  : BapakFahcrozi 

Pekerjaan           : Petani 

Tanggal               : 20-Mei-2021 

Jam                      : 14:00 WIB 

Tempat wawancara  : via telpon 

Topik  Wawancara : Pendapat Beliau Tentang Melaksanakan Pesta Yang 

Mewah. 

Peneliti  Apakah menuru anda acara besar perlu dilakukan dalam upacara 

pernikahan adat melayu? Mengapa? 

 

Informen  Tradisi berhutang masyarakat melayu Desa Bagan Keladi. 

Sudah menjadi hampir kebiasaan suku Melayu di Desa Bagan 

Keladi bahwa melaksanakan pesta pernikahan harus dilakukan 

dengan meriah namun, mereka tidak begitu memperhatikan 

dampak yang harus mereka hadapi kedepannya seringkali suku 

melayu mengadakan pesta, mereka harus berhutang kepada orang 

lain, bahkan ada dari pada mereka yang menjual harta milik 

mereka hanya untuk mengadakan pesta besar untuk anak mereka. 

Dengan alasan jika tidak dilakukaan dengan mewah maka 

remehkan oleh suku melayu yang lain. Namun, mereka tidak 

pernah memikirkan akibat apa saja yang akan mereka hadapi 

kedepannya. Mereka sanggup berhutang keliling untuk menutupi 

biaya pernikahan agar terpenuhi. Mereka tidak peduli jika itu 

adalah hal yang berlebih-lebihan dan tidak diharuskan dalam 

agama islam. Jadi dalam hal ini intinya  terdapat dua pendapat 

yaitu  pendapat positif dan pendapat negatif  dari kedua tokoh 

tersebut yang mana dalam melaksanakan pesta pernikahan adat 

melayu yang bertujuannya untuk menjaga budaya namun terdapat 

hal-hal positif dan negative seperti halnya dalam melaksanakan 



 

 

 

pesta pernikahan baik itu dari segi acara adat dan dalam 

penyediaan makanan yang semua itu dilakukan secara berlebih dan 

tidak mengikuti kebiasaan yang pernah terjadi di masa terdahulu 

yang dilakukan secara sederhana. 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Nama Informen  : BapakMuhammad Iqbal 

Pekerjaan           : Wiraswasta 

Tanggal               : 06-Juni-2021. 

Jam                      : 10:45 WIB 

Tempat wawancara  : via whatsapp 

Topik  Wawancara : Membahas Tentang Biaya Yang Dikeluarkan Dalam 

Melaksanakan Pesta Pernikahan. 

Peneliti  Berapa kira-kira biaya yang dibutuhkan untuk acara besar dan 

acara kecil dalam pernikahan adat melayu? 

 

Informen  Kegiatan dilakukan sesuai kemampuan masing-masing mempelai. 

namun biaya yang kemi keluarkan untuk acara ini kurang lebih 

250 juta. Dengan rincian biaya baju seragam 2 belah pihak 

mempelai keluarga dan panitia 15 juta. Biaya sewa tenda dan 

sound system serta prasmanan dirumah selama 3 hari 20 juta. 



 

 

 

Catring makanan selama acara dirumah 35 juta. Pesanan makan 

adat pengantin  2,5 juta. Kue pengantin 5 tingkat 1,5 juta. 

Cendramata untuk undangan 1000 orang sebesar 15 juta. Sewa 

hotel dan catring hotel 150 juta. Biaya tak terduga 11 juta. 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Nama Informen  : BapakWiliam Haris 

Pekerjaan           : Wiraswasta  

Tanggal               : 26-Juni-2021 

Jam                      : 13:35 WIB 

Tempat wawancara  : via telpon 

Topik  Wawancara :Pendapat Beliau Tentang Pihak-Pihak Keberatan 

Dalam Pelaksanaan Pesta Pernikahan. 

Peneliti  Menurut pendapat anda secara pribadi, apakah hal tersebut 

memberatkan salah satu pihak mempelai atau tidak? 

 

Informen  Kalau dari saya pribadi seharusnya iya, terutama dari pihak laki-

laki dimana harus mengeluarkan dana yang  cukup besar untuk 

melaksanakan sebuah pernikahan, namun sekarang  tergantung 

dari pihak perempuan itu bagaimana  maunya ingin 



 

 

 

dilaksankannya secara mewah atau sederhana, namun sebaliknya  

adatnya masyarakat  disini umumnya mengadakan acara pesta 

pernikahan yang besar.  

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Nama Informen  : BapakShodikun 

Pekerjaan           : Petani 

Tanggal               : 20-Mei-2021 

Jam                      : 14:00 WIB 

Tempat wawancara  : Di via telpon 

Topik  Wawancara :Tentang hutang dalam melaksanakan pesta pernikahan. 

Peneliti  Apakah pada penyelenggaran pernikahan anda melakukan 

pinjaman? Jika iya berapakah kira-kira biaya  yang dibutuhkan? 

Informen  Iya, kami melakukan pinjaman karna biaya yang kami keluarkan 

sekitar 150 juta dan karna minimnya pendanaan yang kami 

keluarkan terpaksa kami melakukan pinjaman untuk melaksanakan 

pesta pernikahan. Karna acara ini kami lakukan sekali seumur hidup 

untuk kedua belah pengantin. 

 



 

 

 

Peneliti Kenapa anda tidak melakukan pesta pernikahan secara sederhana? 

Informen Saya sendiri sebenarnya ingin melaksankan pesta pernikahan yang 

sederhana, tetapi keadaan masyarakat disinilah yang mengharuskan 

membuat acara semeriah mungkin, karena apa, jika kita 

mengundang sebagian masyarakat sekitar lalu kita membedakan 

undangannya maka masyarakat tersebut akan menilai bahwasannya 

saya membeda-bedakan diantara mereka. Terjadilah kecemburuan 

sosial antara masyarakat yang tidak diundang. Sehingga terjadilah 

hubungan yang tidak baik antara kita. hubungan yang tidak baik 

antara pemilik hajatan dan masyarakat setempat yang tidak 

diundang.  

Peniliti Apa dampak dari pembiayaan seperti ini? 

Informen  Membuat kita menjadi terbayang-bayang terhadap hutang kita yang 

harus di bayar setelah selesai di gelarnya acara pesta pernikahan, 

dan takut tidak sesuai dengan amplop yang di berikan oleh tamu 

yang hadir. 

 

 

 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 



 

 

 

Nama Informen  : BapakJumadi 

Pekerjaan           : Petani 

Tanggal               : 10-Agustus-2021 

Jam           : 15:25 WIB 

Tempat wawancara  : via telpon 

Topik  Wawancara :Tentanghutang dalam pelaksanaan pesta pernikahan 

Peneliti  Apakah pada penyelenggaran pernikahan anda melakukan 

pinjaman? Jika iya berapakah kira-kira biaya  yang dibutuhkan? 

Informen  Iya saya pribadi melakukan pinjaman, karena dalam pesta 

pernikahan perlu mengeluarkan biaya yang sangat besar,biaya yang 

dikeluarkan sekitar 100-250juta sehingga memaksa saya untuk 

meminjam uang atau barang kebutuhan pokok dan untuk menyewa 

perlengkepan pesta pernikahan. Hal yang membuat kami melakukan 

pinjaman karna dana yang kami sediakan tidak cukup untuk 

melakukan acara pesta pernikahan. 

Peneliti Kenapa anda tidak melakukan pesta pernikahan secara sederhana? 

Informen Karna momen ini dilakukan sekali seumur hidup untuk kedua 

pasangan, kami mengadakan pesta pernikahan yang mewah, dan 

sebagai  momen berkumpulnya keluarga besar. Karna momen ini 

hanya sekali terjadi. Meskipun kami mengadakannya dengan 

melakukan pinjaman terlebih dahulu. 

Peniliti Apa dampak dari pembiayaan seperti ini? 



 

 

 

Informen  Dampak yang terjadi dari pembiayaan seperti ini adalah kita akan 

terlilit hutang yang berkepanjangan jika nanti diakhir acara tidak 

seperti yang di harapkan, dalam hal ini mengenai amplop dari 

pemberian tamu kepada tuan rumah, yang akan digunakan untuk 

membayar biaya pernikahan. 
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SURAT PENGANTAR PENELITIAN 

 

 

 

 



 

 

 

SURAT TELAH MELAKUKAN PENELITIAN 

 



 

 

 

SURAT PERNYATAN KEASLIAN TULISAN 
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