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ABSTRAK 

SAIFUDDIN AHMAD Problematika Hukum Bangun Nikah (Studi di Kecamatan 

Sambit Kabupaten Ponorogo).Skripsi.Program Studi Ahwal Syakhshiyyah 

Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  

(STAIN) ponorogo. Pembimbing Ahmad Faruk, M. Fil. I 

Kata kunci: Problematika Hukum Bangun Nikah (Studi Kasus di 

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo) 

 

Pernikahan adalah suatu ikatan/perjanjian yang sakral antara sesama 

pasangan dan kepada ALLAH SWT. Akan tetapi ketika pernikahan terdapat suatu 

problem yaitu tidak adanya suatu keharmonisan rumah tangga, maka di 

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo ada pelaksanaan yang bernama Tradisi 

Bangun Nikah. Dengan adanya tradisi tersebut, maka banyaklah perbedaan 

pendapat/pemikiran. Dari perbedaan pendapat yang ada maka penulis menemukan 

permasalahan yang hendak dikaji, yaitu: (1)Bagaimana Motif tentang Tradisi 

Bangun Nikah di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana  

Problematika Hukum Bangun Nikah dalam kaitanya dengan motif yang mendasari 

terjadinya Bangun Nikah di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo? 

Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

study research). Sumber data dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa 

metode sebagai berikut: (1) Peneliti akan terjun secara langsung mencari tokoh 

masyarakat atau pemuka agama dan keluarga pelaku yang akan menjadi sumber 

utama. Diperuntukan agar mendapat keterangan yang akurat. (2) Sumber data 

yang akan kami gunakan adalah sumber data primer dan sekunder. (3) Metode 

Pengumpulan Data yang digunakan adalah metode wawancara, observasi dan 

dokumentasi. 

Hasil penelitian ini bahwa penulis menemukan fakta motif yang mendasari 

terjadinya prosesi Bangun Nikah di Kecamatan Sambit. Dari lima kasus yang 

penelti paparkan. Pertama karena pertengkaran, kedua karena ketidak cocokan 

hari baik menurut Adat Jawa dengan jadwal hari KUA yang tujuannya 

memperingan biaya, dan ketiga adalah karena hubungan jarak jauh selama 

bertahun tahun dan ditakutkan berkurangnya perasaan saling mencintai satu sama 

lain. Dan yang dua motifnya sama yaitu hubungan jarak jauh dikarenakan bekerja 

menjadi TKI. Adapun Pendapat jumhur ulama dalam tradisi Bangun Nikah 
hukumnya adalah boleh atau mubah, dari kitab karya ulama. Akan tetapi harus 

dianalisa pula aspek rinci kepada yang bersangkutan atas terjadinya Bangun Nikah 
di dalam Problematika Hukum. Jadi seakan-akan pelaksana Bangun Nikah 

menggampangkan yang namanya aqad nikah. Padahal dalam Al-Qura>n disebutkan 

bahwa aqad adalah suatu perjanjian yang Mi>tha>qan Ghali>z}a. Dari semua motif 

tersebut pada intinya kembali pada keyakinan masing masing. Selama meyakini 

bahwa pernikahan itu masih utuh maka pernikahan tersebut tidak rusak dan tidak 

perlu menghadirkan Bangun Nikah  sebagai solusi karena pada dasarnya ukuran 

rusak atau tidaknya pernikahan juga tergantung pada putusan Pengadilan Agama 

bukan semata-mata ih}tiyat atau kehati-hatian karena ragu telah mengucapkan kata 

t}alaq atau ragu tentang rusak atau tidaknya perkawinan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembaharuan nikah dalam masyarakat didalam Bahasa Arab disebut 

dengan Tajdi>d al- Nika>h}. Berawal dari kata tajdi>d Menurut bahasa  adalah 

pembaharuan yang merupakan bentuk dari َجِْدْيًدا -jaddada)  جَد ج  - َ جِد َ  – 

yujaddidu-tajdi>dan) yang artinya memperbaharui.
1
 Sedangkan kata  nikah  

bentuk dari kata  اًحا- يَجْ ِ  َ -  ج ج ج ِ  ج  (nakah}a – yankih}u – nika>h}an)  yang berarti 

nikah. Konsep Tajdi>d al- Nika>h}  ini sering kali dipakai oleh masyarakat dalam 

hal memperbarui nikah, atau Bangun Nikah. Dalam Bahasa Jawa sering 

disebut dengan istilah “Nganyari Nikah”. Hal ini dilakukan masyarakat demi 

menjaga keabsahan pernikahannya, dan pembaharuan akad nikah ini 

diharapkan bisa membangun bahtera rumah tangga yang lebih baik lagi, baik 

dalam hal kerukunan, ekonomi dan kebahagiaan keluarga. 

Dalam kata tajdi>d mengandung arti yaitu membangun kembali, 

menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaikinya 

sebagaimana yang diharapkan. Menurut istilah tajdi>d  adalah mempunyai dua 

makna yaitu : Pertama, apabila dilihat dari segi sasarannya, dasarnya, landasan 

dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka tajdi>d  bermakna mengembalikan 

segala sesuatu kepada aslinya. Kedua, tajdi>d  bermakna modernisasi, apabila 

sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan 

                                                           
1
Husain Al-Habsyi, Kamus al-Kautsar Lengkap, (Surabaya: YAPI, 1997), Vol 43. 
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dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan 

kondisi serta ruang dan waktu.
2
 

Sedangkan kata nikah berasal dari bahasa Arab  ٌجاح  ِ yang merupakan 

bentuk masdar dari  fi‟il ma>dhi   ج ج ج  yang artinya kawin atau menikah.
3
 

Menurut Ibrahim al-Bajuri yang merupakan salah satu pakar dalam fikih 

beliau juga memberikan pengertian tentang nikah adalah akad yang 

mengandung sebagian rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan.
4
 

Dari beberapa penjelasan tentang pengertian tajdi>d dan nikah yang 

telah disebutkan maka dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa Tajdi>d al- Nika>h} 

adalah pembaharuan terhadap akad nikah. Arti secara luas yaitu sudah pernah 

terjadi akad nikah yang sah menurut shara’, kemudian dengan maksud sebagai 

ih}tiya>t (hati-hati) dan membuat kenyamanan hati maka dilakukan akad nikah 

sekali lagi atau lebih dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah 

ditentukan, yang nantinya akan menghalalkan hubungan suami istri. Dan 

berharap agar dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan yaitu adanya 

keluarga yang hidup dengan penuh kasih sayang dan saling tolong menolong, 

serta sejahtera dan bahagia. 

Menurut  Ibnu Muni>r, beliau memberikan suatu hukum dari Bangun 

Nikah adalah boleh, karena mengulangi lafal akad nikah di dalam nikah yang 

kedua tidak merusak pada akad yang pertama. Kemudian dikuatkan oleh 

                                                           
2
 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2006), Vol 147 
3
 Atabik Ali, Muhammad Mudhlor, Kamus Kotemporer Arab Indonesia, (Yogyakarta: Muti 

Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak, 1998), Vol 1943. 
4
Ibrahim al-Bajuri, al- „Ulumiyyah, Vol II, (Beirut: Darul al-Kitab, 1938), Vol 170. 
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argumen Ah}mad bin Ali bin Hajar al-Ashqala>ni>, menyatakan bahwa menurut 

jumhur  ulama Bangun Nikah tidak merusak akad yang pertama. Dan beliau 

juga menambahi perkataan bahwa yang shahi>h di sisi jumhur ulama adalah 

mengulangi akad nikah atau akad lainnya tidak mengakibatkan fasakh akad 

pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama.
5
 

Akan tetapi ada juga ulama yang berpendapat bahwa Bangun Nikah 

dapat membatalkan nikah sebelumnya, antara lain Yu>su>f al-Ardabili> al-

Sha>fi’i >, ulama yang terkemuka pada tahun  779 H. sebagaimana perkataan 

beliau dalam kitabnya, al-Anwa>r li A’ma >li al-Abra>r  juz 2 halaman 144 

sebagai berikut : 

َج  َجْتجاَج ِإ َرِ أج ََه ِإقَْرجاٌر بِاْلَفْرقجِة وجيَجْ تجِقَض بِِه الَطاجَق وج ِتِه وجلجْو لجزِمجَه مجْهٌر آخج  جَد ج رجَ ٌل ِ  جاحج زجْو ج
 .الَتْ ِ ْ ِل ِ  اْل جرَِ  اللَالِلجةِ 

Artinya: “Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada isterinya, maka 

wajib memberi mahar lain, karena ia mengakui perceraian dan 

memperbaharui nikah termasuk mengurangi (hitungan) talak. 

Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan muhallil”.6 
 

Menurut  A. Masduqi Makhfudh  adalah boleh dan tidak merusak pada 

akad yang telah terjadi, karena memperbaharui akad itu hanya sekedar 

keindahan (al-tajammul) atau berhati-hati (al-ih}tiyat}).7 Hal ini juga 

diungkapkan oleh A. Qushairi Isma >’il, bahwa hukum asal memperbaharui 

                                                           
5
 Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, Fath}ul al-Bari, Vol XII, Sharah Shahih Bukhari, 

(Dar al-Fikri,Beirut, 1992), Vol 199. 
6
Yusuf al-Ardabili al-Syafi’i, al-Anwar li A‟mali al-Abra>r, Vol II, (Dar al-Dhiya’, 

Kuwait,2006), Vol 441. 
7
 A. Masduki Makhfudh, Bahtsul Masa‟il Diniyah, (Malang: PPSNH, 2000) 
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akad nikah itu boleh karena bertujuan hati-hati (ih}tiyat}), agar terhindar dari 

hal-hal yang tidak di inginkan atau bertujuan tajammul.
8
 

Dari beberapa argumen diatas bahwa Bangun Nikah adalah sebuah 

bentuk fleksibilitas fiqih yang membuktikan bahwa fiqih mampu menjawab 

semua permasalahan umat.  Dalam prakteknya Bangun Nikah telah terjadi di 

berbagai wilayah di Indonesia dan dalam Bahasa Jawa lebih dikenal dengan 

istilah “Nganyari Nikah”. Dalam prakteknya  berbeda tempat berbeda pula 

motif serta landasan filosofis yang mendorong terjadinya Bangun Nikah 

tersebut. 

Setelah melakukan penjajagan awal di lapangan. Peneliti menemukan 

ada lima pasangan suami istri di Kecamatan Sambit yang melakukan Tajdi>d 

al- Nika>h}  atau yang lebih dikenal masyarakat pada umumnya adalah Tradisi 

Bangun Nikah. Pasangan tersebut antara lain adalah Ibnu dan Fitri warga Desa 

Bedingin Kecamatan Sambit, Iwan dan Komariyah warga Desa Nglewan 

Kecamatan Sambit, Hari dan Siti warga Desa Wringin Anom Kecamatan 

Sambit, Tulus dan Suratemi warga Desa Maguan Kecamatan Sambit, Purwaji 

dan Wirawati warga Desa Bulu Kecamatan Sambit. Hal ini bisa dibuktikan 

dengan kesaksian langsung yang bersangkutan. 

Hal tersebut dipengaruhi banyak faktor antara lain Faktor Eksternal 

dan Faktor Internal. Faktor Eksternal adalah faktor dari luar yang 

mempengaruhi terjadinya prosesi Bangun Nikah seperti faktor ekonomi 

karena komoditas pertanian di daerah Kecamatan Sambit tidak lagi bisa 

                                                           
8
 A. Qusyairi Ismail, Tajdidun Nikah, Dalam Informatika, 19 Maret 2007 
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diandalkan sebagai tumpuan perekonomian penduduk
9
 sehingga membuat 

sebagian besar warganya berangkat ke luar negeri sebagai TKI. Faktor 

Internal terjadinya prosesi Bangun Nikah di Kecamatan Sambit adalah karena 

banyak pasangan yang salah satunya bekerja sebagai TKI maka dirasa 

hubungan jarak jauh tersebut perlu diadakannya prosesi Bangun Nikah agar 

hubungan satu sama lain tetap harmonis. Selain itu untuk yang bukan TKI 

mempunyai faktor pertengkaran dan ditakutkan terucap kata kata yang 

menjurus ke perpisahan maka dilangsungkanlah prosesi Bangun Nikah agar 

rumah tangganya tetap harmonis. 

Penelitian ini layak di teliti karena peneliti bersinggungan langsung 

dengan prosesi Bangun Nikah yang terjadi di Kecamatan Sambit Kabupaten 

Ponorogo, sehingga akan dapat di ketahui pula bagaimana paradigma yang 

terbangun serta landasan filosofis yang mendasari terjadinya Bangun Nikah di 

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Dalam hal ini yang menjadi fokus 

peneliti dalam penelitian ini adalah Problematika Hukum Bangun Nikah 

dalam kaitanya dengan motif yang mendasari terjadinya Bangun Nikah di 

lokasi penelitian tersebut yaitu di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. 

Penulis sangat tertarik untuk menelitinya lebih dalam tentang Problematika 

Hukum Terhadap Tradisi Bangun Nikah (Studi Kasus di Kecamatan Sambit 

Kabupaten Ponorogo). 

 

 

                                                           
9
Jumlah penduduk Sambit yang mencapai 35.569 dengan rasio kepadatan penduduk 67,98 % 

dengan jumlah lahan pertanian yang tidak berimbang. Data di Kecamatan Sambit Ponorogo. 
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B. Penegasan Istilah 

1. Problematika : Problema / problematika berasal dari kata Bahasa 

Inggris yaitu “Problematic” yang artinya persoalan atau masalah. 

Sedangkan dalam Bahasa Indonesia yaitu “Problema” berarti hal yang 

belum dapat dipecahkan. 

2. Bangun  Nikah (Tajdi>d al- Nika>h}) : Pembaharuan terhadap akad nikah. 

Arti secara luas yaitu sudah pernah terjadi akad nikah yang sah 

menurut shara’. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang dipaparkan di atas maka peneliti merumuskan 

beberapa rumusan masalah, yaitu: 

1. Bagaimana Motif tentang Tradisi Bangun Nikah di Kecamatan Sambit 

Kabupaten Ponorogo? 

2. Bagaimana  Problematika Hukum Bangun Nikah dalam kaitanya dengan 

motif yang mendasari terjadinya Bangun Nikah di Kecamatan Sambit 

Kabupaten Ponorogo ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  rumusan  masalah  yang  dipaparkan di atas,  maka  

tujuan yang ingin dicapai oleh Peneliti, yaitu: 

1. Untuk mengetahui motif dan deskripsi tentang Tradisi Bangun Nikah di 

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. 
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2. Untuk mengetahui Problematika Hukum Bangun Nikah dalam kaitanya 

dengan motif pelaksana Bangun Nikah yang terjadi  di Kecamatan Sambit 

Kabupaten Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan 

manfaat.  Dalam hal ini  penulis membagi dalam dua perspektif, yang pertama 

secara teoritis dan yang kedua secara praktis, antara lain: 

1. Secara Teoritis 

Dengan hasil yang akan didapatkan dari penelitian ini diharapkan 

memberikan suatu sumbangan pemikiran yang baru di STAIN Ponorogo 

khususnya program studi Ahwal Syakhshiyah Terhadap Tradisi Bangun 

Nikah yang menjadi syarat pernikahan. Dengan adanya hal itu, kami 

berharap tidak adanya pandangan sebelah mata mengenai hukum yang 

berlaku dimasyarakat baik adat maupun Undang-Undang. 

2. Secara Praktis 

Disini kami akan membagi kedalam tiga manfaat penelitian secara 

praktis : 

a. Bagi penulis 

Sebagai tambahan wawasan tentang suatu hukum dan pendapat 

yang berada dalam masyarakat. Sehingga ketika terjun dimasyarakat 

penulis tidak kesulitan untuk merumuskan ataupun tidak kaku dalam 

menilai suatu tradisi masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Selain itu 
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juga sebagai benteng diri agar penulis tidak terjebak dalam hal 

tersebut. 

b. Bagi masyarakat 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan adanya suatu masukan 

ilmu pengetahuan untuk  semua lapisan masyarakat. 

c. Bagi lembaga yang berwenang 

Semoga dapat dijadikan sebagai acuan dan pertimbangan dalam 

memutuskan suatu hukum atau membuat suatu kebijakan dalam 

masalah Tradisi Bangun Nikah. 

 

F. Kajian Pustaka 

Dalam penelitian skripsi ini penulis atas nama Ahmad Saifuddin 

dengan judul “Problematika Hukum Bangun Nikah (Studi Kasus di 

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo) menggunakan jenis metode 

penelitian lapangan (field study research) yang bermaksud mempelajari 

secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu 

sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Kami akan terjun 

secara langsung mencari tokoh masyarakat atau pemuka agama yang akan 

menjadi sumber utama. Diperuntukan agar mendapat keterangan yang 

akurat tentang sejauh mana pemahaman mereka tentang Bangun Nikah. 

Serta pandangan masyarakat sekaligus keluarga pelaku tentang pelaksanaan 

Bangun Nikah tersebut. 
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Dalam hal ini juga peneliti menggunakan analisis Dasar Hukum 

Bangun Nikah untuk menganalisa Problematika Hukum Bangun Nikah yang 

terjadi berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan bahwa terjadi akad 

nikah dua kali yang pertama di KUA dan yang kedua di hadapan kiyai dan 

masyarakat hanya untuk mengakali shari’at. Akad nikah pertama dilakukan 

karena untuk meringankan biaya apabila akad nikah dilaksanakan di rumah 

maka akan menambah biaya maka dari itu sesuai dengan amanat dari Undang-

Undang akad pernikahan yang pertama dilaksanakan di KUA. Akad kedua 

dilaksanakan berdasarkan hari baik hitungan Weton Jawa  yang diyakini akan 

berpengaruh pada kelangsungan hidup rumah tangga ataupun alasan prestise 

lainya. Padahal dalam al-Quran jelas disebutkan bahwa pernikahan itu 

“Mit \haqan Ghali}>z}a” yaitu perjanjian yang berat bukan untuk main main 

seperti fakta dilapangan tersebut karena sesungguhnya pernikahan itu bukan 

hanya h}ablum minannas  tapi juga h}ablum minaAllah. Berangkat dari 

permasalahan tersebut peneliti mencoba menganalisa fenomena yang terjadi di 

masyarakat dengan dasar hukum Bangun Nikah menurut shari’at islam. 

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan mengenai penelitian yang 

berkaitan dengan Bangun Nikah  yaitu: 

Skripsi atas nama Nuril Muflihun Mahasiswa Fakultas Syari’ah 

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel tahun 2014 dengan judul “Analisis 

Maslahah Terhadap Tradisi Bangun Nikah” (Studi kasus di Desa Lemahbang, 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan. Dengan Rumusan Masalah: (1) 

Bagaimana Tradisi Bangun Nikah di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo 
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Kabupaten Pasuruan? (2) Bagaimana tinjauan maslah}ah }terhadap Tradisi 

Bangun Nikah di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Pasuruan? 

Jenis penelitian yang gunakan adalah penelitian lapangan (field study 

research) yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang 

keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, 

dan masyarakat, untuk pengumpulan data dengan metode pendekatan terjun 

langsung di lapangan dengan tujuan agar mendapatkan data yang akurat.  

Hasil dari Kesimpulan Penelitian tersebut adalah Tradisi Bangun  

Nikah di Desa Lemahbang  Kecamatan  Sukorejo Kabupaten  Pasuruan  

seperti pernikahan  pada umumnya memiliki syarat dan rukun pernikahan bagi 

pasangan suami isteri yang melakukan Bangun Nikah yaitu  seperti adanya 

kedua mempelai, wali, saksi dan  ijab qabul. Hanya saja pelaksanaan  Bangun  

Nikah ini tidak  dicatat  dan  hanya disaksikan oleh kerabat dekat saja atau 

hanya beberapa orang saja paling banyak 10 orang sebagai saksi. Biasanya 

yang menikahkan adalah ustadz, kiyai atau  modin  desa tersebut. Setelah  itu 

prosesnya sama dengan pernikahan  pada umumnya diawali dengan shahadat 

yang  kemudian diakhiri dengan doa bersama yang dipimpin oleh orang yang 

menikahkan mereka untuk  mendoakan agar pernikahan mereka lebih  baik  

lagi dan diberkahi oleh Allah SWT. Dan Tradisi Bangun Nikah ini dilakukan 

oleh banyak pasangan suami isteri yang keadaan rumah tangganya tidak 

harmonis. Tinjauan maslah}ah  terhadap  pelaksanaan  Bangun  Nikah di Desa 

Lemahbang Kecamatan  Sukorejo  Kabupaten  Pasuruan  bahwa Tradisi 
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Bangun Nikah sebagaimana yang sudah banyak dilakukan oleh masyarakat 

Desa Lemahbang. Hal ini tidak bertentangan dengan prinsip maslah}ah, bahwa 

segala sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat bisa dikatakan sebagai 

maslah}ah.  Sehingga dapat disimpulkan bahwa tradisi Bangun Nikah sah-sah 

saja artinya boleh dilakukan karena mengandung kemaslah}atan bagi yang 

melakukannya. Dengan demikian, penetapan hukum Shariat bertujuan  untuk 

melindungi manusia dari kerusakan yaitu misalkan dalam Bangun Nikah yaitu 

menghindari perceraian. 

Skripsi atas nama Ali Rosyidi Mahasiswa fakultas syari’ah Institut 

Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul ”Studi Analisis 

Tajdi>d al- Nika>h}  di Kecamatan Sale Kabupaten Rembang” tahun 2008. 

Dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah pelaksanaan 

Tajdi>d al- Nika>h} di KUA kecamatan Sale Kabupaten Rembang? (2) 

Bagaimanakah pelaksanaan Tajdi>d al- Nika>h} di KUA Kecamatan Sale 

menurut Hukum Positif dan Hukum Islam? 

Jenis penelitian yang gunakan adalah penelitian lapangan (field study 

research) yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang 

keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, 

dan masyarakat, untuk pengumpulan data dengan metode pendekatan terjun 

langsung di lapangan dengan tujuan agar mendapatkan data yang akurat.  

Hasil kesimpulan dari penelitian tersebut adalah: Tajdi>d al- Nika>h} 

yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sale karena 

adanya nikah sirri. Dalam menyelenggarakan   ini KUA Kecamatan Sale 



14 

 

 

berdasarkan pada UU No.1 Tahun1974 tentang Perkawinan Pasal 26 ayat 2 

yang berbunyi: “Hak untuk membatalkan oleh suami dan berdasarkan pada 

ayat 1 pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri 

dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat oleh Pegawai 

Pencatat Nikah (PPN) yang tidak berwenang dan perkawinannya harus 

diperbaharui. Hukum dari Tajdi>d al- Nika>h} yang diselenggarakan oleh KUA 

Kecamatan Sale adalah wajib, hal ini dikarenakan adananya peraturan per-

Undang-Undangan yang mengaturnya. Pihak-pihak yang berperan atas 

terselenggaranya Tajdi>d al- Nika>h}  di KUA Kecamatan Sale adalah: 1) Kantor 

Urusan Agama (KUA) yang berperanpasif, artinya menunggu adanya 

pemberitahuan dari masyarakat. 2)Masyarakat yang berperan aktif dalam 

melaksanakan Tajdi>d al- Nika>h} karena mereka membutuhkan adanya 

pelegalan pernikahan dari KUA, biarpun telah melaksanakan nikah menurut 

fiqih. Tajdi>d al- Nika>h} di KUA Kecamatan Sale dilaksanakan karena ada dua 

bentuk pernikahan, yaitu: 1) Pernikahan menurut fiqih atau disebut dengan 

nikah sirri. 2) Pernikahan menurut hukum positif, ialah suatu pernikahan yang 

dilaksanakan berdasarkan pada peraturan per-Undang-Undanganyang berlaku. 

Dari kajian pustaka di atas bahwa skripsi tersebut hanya membahas 

bagaimana pelaksanaan Bangun Nikah di daerah yang diteliti. Sedangkan 

dalam penelitian yang akan penulis tuangkan dalam skripsi ini membahas 

tentang Problematika Hukum Bangun Nikah (Studi Kasus di Kecamatan 

Sambit Kabupaten Ponorogo).  



15 

 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, sepengetahuan penulis belum ada 

penelitian yang memiliki kesamaan  secara menyeluruh dengan penelitian yang 

akan penulis laksanakan. Maka dalam skripsi ini, secara garis besar penulis 

akan memfokuskan pada pembahasan Problematika Hukum Bangun Nikah 

(Studi Kasus di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo). 

 

G. Metode Penelitian 

Untuk memperoleh data yang kami perlukan dalam kajian obyek 

penelitian, serta memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian yang 

kami harapkan. Peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang kami gunakan adalah penelitian lapangan 

(field study research) yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang 

latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, 

kelompok, lembaga, dan masyarakat.
10

 Kami akan terjun secara langsung 

mencari tokoh masyarakat atau pemuka agama yang akan menjadi sumber 

utama. Diperuntukan agar mendapat keterangan yang akurat tentang sejauh 

mana pemahaman mereka tentang tradisi Bangun Nikah. Serta pandangan 

masyarakat sekaligus keluarga pelaku tentang pelaksanaan Bangun Nikah 

tersebut. 

2. Sumber Data 

                                                           
10

 Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta : Bumi 

Aksara :2004) 
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Sumber data yang akan kami gunakan adalah sumber data Primer 

dan Sekunder. 

a) Sumber data Primer yang peneliti gunakan adalah wawancara langsung 

kepada tokoh masyarakat di  Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. 

b) Sumber data Sekunder adalah masyarakat sekitar, buku-buku 

pendukung lain, hasil penelitan yang telah ada, artikel di internet, dan 

lain-lain yang berkaitan tentang penelitian ini. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Kami menggunakan teknik wawancara dengan tanya jawab 

langsung dengan masyarakat dan juga tokoh masyarakat. Wawancara kami 

lakukan dengan cara semi struktur untuk menghindari konotasi buruk dari 

pelaku maupun obyek wawancara kami yang lain. Selain itu agar terkesan 

santai dan tidak telalu kaku tapi tetap fokus pada masalah seputar Bangun 

Nikah. 

Selain itu kami menggunakan data dokumenter yang akan diperoleh 

dari pejabat Desa setempat. Dan juga observasi, observasi adalah cara 

untuk mengumpulkan data dengan datang dan mengamati secara langsung 

maupun tidak langsung terhadap obyek yang diteliti.
11

 Kami akan 

mengamati tingkah laku, pergaulan sehari-hari, serta melakukan 

pengamatan kepada tetangga sekitar. Background dari keluarga pelaku itu 

juga tidak akan luput dari pengamatan yang akan kami lakukan. 

 

                                                           
11

 Dudung Abdul Rohman, Metodologi Penelitian Sejarah (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 

1999) 
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H. SistematikaPembahasan 

Dalam sistematika pembahasan ini penulis akan menguraikan 

gambaran secara garis besar mengenai materi yang akan dibahas. Yaitu 

sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan menjelaskan  secara  umum  mengenai latar 

belakang  masalah,  rumusan masalah,  tujuan  penelitian, 

manfaat  penelitian, dan sitematika penulisan. 

BAB II : Dalam bab ini penulis akan uraikan tentang Perkawinan 

Dalam Hukum Islam, Pengertian Bangun Nikah dan Dasar 

Hukum Bangun Nikah. 

BAB III : Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Hasil Penelitian Di 

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Pada bab ini 

penulis akan memaparkan kajian obyek penulis dalam 

memperoleh sumber-sumber informasi. Yaitu yang pertama 

tentang jenis penilitian meliputi letak geografis secara 

umum Di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo yang 

akan diteliti, keadaan sosisal masyarakat, dan pemahaman 

mereka terhadap gambaran khusus kaitannya pelaksanaan 

Bangun Nikah di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. 

Yang kedua tentang sumber data, kami akan menerangkan 

tentang data-data yang akan kami ambil dalam penelitian 

ini. Yang ketiga tentang metode pengumpulan data, kami 

akan menjelaskan tentang teknik yang akan kami gunakan 
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dalam pendekatan terhadap tokoh masyarakat maupun 

pejabat KUA Sambit. Yang ke empat observasi, kami 

menerangkan tentang pemahaman Bangun Nikah. 

BAB IV : Analisis Problematika Hukum Bangun Nikah (Studi  

Kasus di Kecamatan Sambit  Kabupaten Ponorogo). Bab ini 

akan menjelaskan tentang paparan dan analisis data yang 

kami peroleh dari lapangan. Hal itu antara lain tentang 

Problematika Hukum Bangun Nikah di Kecamatan Sambit  

Kabupaten  Ponorogo.  

BAB V : Merupakan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan 

masalah yang dikemukakan didepan. Disini juga akan ada 

beberapa saran yang berhubungan dengan topik pembahasan 

dalam penelitian ini, guna untuk perbaikan dalam penelitian 

selanjutnya dan diakiri dengan penutup. 
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BAB II 

PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM 

 

A. Pengertian Pernikahan 

Kata nikah berasal dari Bahasa Arab nika>h}  yang merupakan masdar 

dari kata nakah}a. Sinonimnya tazawwaja kemudian diterjemahkan dalam 

Bahasa Indonesia sebagaimana yang disebut dengan Pernikahan. Sedangkan 

secara bahasa kata nikah berarti adh-dha>mmu wattada>khul  (bertindih dan 

memasukkan) oleh karena itu menurut kebiasaan arab, pergesekan rumpun 

pohon seperti pohon bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan 

tana>kah}atil ashjar  (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin itu 

terjadi pergesekan dan masuknya rumpun yang satu ke ruang yang lain.
12

 

Pernikahan menurut istilah sama dengan kata ”zawaj”.13
 

Jumhur Ulama dalam buku kutipan Amir Syarifudin  memberikan 

definisi nikah dengan melihat hakikat dari aqad itu bila dihubungkan dengan 

kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul apabila 

aqad sudah dilaksanakan. Apabila belum melaksanakan aqad nikah diantara 

keduanya, maka  belum diperbolehkan bergaul. Sebagaimana dikalangan 

ulama Sha>fi’i > merumuskan pengertian nikah adalah : 

 مجْع َجَه جا اجوْ  اجوِالَتْزِوْي ِ  الِ  جاحِ  بِ جْف ٍ  اْلوجْ  ِ  اِبجاحجة يتج جَ  َ   جْقدٌ 

Artinya :“Akad/perjanjian yang mengandung maksud membolehkan 
hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz na-ka-ha atau 

zawaja atau yang semakna dengan keduanya .
14

 

 

Sejalan dengan pendapat di atas, ulama Hanafiyah juga memberikan 

definisi sebagai berikut : 

                                                           
12

 Rahmad Hakim Hukum, Perkawinan Islam (Bandung : Pustaka Setia, 2000), Vol 11. 
13

 Abd Shomat, Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia , (Jakarta 

Prenada Media Goup, 2010), Vol 272. 
14

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Isalm Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan 

Undang-Undang Perkawinan,(Jakarta: Kencana, 2007). Vol 37.  
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 قجْصًدا بِْاأَ َْلجى اْلَ تَْعجةِ  لِتجْ ِ ْ  ِ  وجْ  ٍ   جْقدٌ 

Artinya : “Akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-

laki menikmati kesenangang dengan seorang perempuan secara 

sengaja”.15
 

 

Definisi-definisi yang diberikan beberapa pendapat Imam Madzhab, 

para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan 

syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan khawatir 

terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan 

nikah. Demikian itu adalah lebih utama dari pada haji, sholat, jihat, dan puasa 

sunnah.
16

 Selain itu nikah dalam arti hukum ialah akad (perjanjian) yang 

menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria 

dan seorang wanita.
17

 

Menurut pengertian sebagian fuqaha> pernikahan ialah akad yang 

memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga 

(suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan 

memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi 

masing-masing. Dari pengertian di atas, melangsungkan pernikahan akan 

mendapatkan akibat hukum diantaranya adalah saling mendapatkan hak dan 

kewajiban serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong-

menolong. 

Dalam bukunya Mohammad Idris Ramulyo, menurut Sajuti Thalib 

pernikahan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup 

bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan 

membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, 

tenteram dan bahagia. 

Menurut Abu> Zahrah perkawinan adalah suatu akad yang 

menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita, saling 

                                                           
15

 Ibid, 38 
16

Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fiqih Empat Madzhab 

(Bandung; al-Haromain), Vol 318 
17

 Mohd Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 

tahun 1994 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta; Bumi Aksara, 1996), Vol 34. 
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membantu, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus 

dipenuhi menurut ketentuan syariat. Menurut Abdurrah}ma>n Al-Ja>ziri 

mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang 

laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. 

Pengertian pernikahan menurut Undang-undang Perkawinan adalah : 

Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 

istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
18

 Dalam Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) di Indonesia disebutkan bahwa : Pernikahan menurut Hukum Islam 

adalah “akad yang sangat kuat atau Mi>thaqan Ghali>z}a  untuk mentaati 

perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.
19

 

Ungkapan “akad yang sangat kuat atau “Mi>thaqan Ghali>z}a” yang 

dijelaskan dalam UU dalam Ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat 

dalam rumusan UU No 1/1974 tentang Penikahan yang mengandung arti 

bahwa akad pernikahan bukanlah semata perjanjian yang bersifat 

keperdataan. Sedangkan ungkapan “untuk mentaati perintah Allah SWT dan 

melaksanakannya merupakan ibadah” merupakan penjelasan dari ungkapan 

“Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rumusan UU No 1/1974 

tentang Pernikahan. Hal ini menjelaskan bahwa pernikahan bagi umat Islam 

adalah merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang 

melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah. 

Oleh karena itu pernikahan merupakan perbuatan ibadah maka 

perempuan yang telah menjadi istri merupakan amanah Allah SWT yang 

harus dijaga dan diperlakukan dengan baik, karena di ambil melalui prosesi 

keagamaan dalam akad nikah. Hal ini sesuai dengan Hadits Nabi dari Ibnu 

Abbas yang di nukil oleh Amir Syarifuddin berikut ; 

 اهِ  ِب جِ  جااِ   َََرْو جَه َ  لجْ َت ْ  وجاْاتج ْ  اه بِ جمجا جةِ  اجخجْ َ َْوَ  َ  ِاََجا

                                                           
18

 Undang-undang No 1 Tahun 1974, Perkawinan dan kompilasi hukum islam, (Yogyakarta; 

Pustaka Yustisia, 2009), Vol 7. 
19

 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta; Direktorat 

Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997), Vol 14. 
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Artinya : “Sesungguhnya kamu mengambilnya sebagai amanah Allah dan 

kamu menggaulinya dengan kalimat dan cara-cara yang telah 

ditetapkan Allah”.
20

 

 

Dari beberapa pengertian pernikahan di atas dapat dipahami bahwa, 

pernikahan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dengan 

wali calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah 

pihak, serta untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya. Selain itu 

juga menyiratkan bahwa pernikahan mengandung aspek hukum ta’a>wun 

(gotong-royong), akibatnya pelaku pernikahan dihadapkan kepada tanggung 

jawab serta hak-hak yang dimilikinya. Disamping itu berdsarkan definisi 

diatas, tampak bahwa inti dari pernikahan tidak hanya dititik beratkan kepada 

masalah biologis semata, melainkan adanya suatu kewajiban untuk 

menciptakan pergaulan yang harmonis yang diliputi rasa sayang menuju cita-

cita bersama. 

 

B. Dasar Hukum Pernikahan 

Dalam pandangan Islam, pernikahan di samping sebagai perbuatan 

ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah SWT dan sunnah Rasul-Nya. 

Sebagai sunnah Allah SWT, perkawinan merupakan qudrat dan irodat Allah 

SWT dalam penciptaan alam semesta. Hal ini dapat kita lihat dari rangkaian 

ayat-ayat berikut: 

 تج جَ رون لجعج َ  ْ  زجو جْ ِ  خج ْق جا  ج ٍ  َ لِ  وِم ْ 

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya 

kamu mengingat kebesaran Allah.”21
 

                    
                                                           

20
 Amir Syarifuddin,. Hukum Perkawinan Isalm Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan 

Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2007). Vol  41. 
21

 Al-Qur’an , Adh-Dha>riya>t, surah : 51, ayat 49 
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Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah 

menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah 

memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. 

dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) 

nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) 

hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 

mengawasi kamu. (Q.S. al-Nisa>‟: 1).22
 

 

                                
 

Artinya :  Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-

hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka 

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau 

empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, 

Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu 

miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat 

aniaya.( Q.S. al-Nisa>’ : 3).
23

 

 

                    

 

Artinya : ”Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan 

orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu 

yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika 

mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-

Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian- Nya) lagi Maha 

mengetahui” .(Q.S. al-Nu>r : 32).
24

 

 

                                                           
22

 Ibid., 148. 
23

 Ibid., 149. 
24

 Ibid., 718 
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Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan- Nya diantaramu 

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. 
al-Ru>m : 21).

25
 

 

Sedangkan pernikahan sebagai sunnah Rosul dapat dilihat dari 

beberapa hadits berikut : 

 لِْ فجرْجِ  وج جْحصج َ  لِْ  جصجرِ  اج جضُ   جِ  َهَ   َجْ  جتَجزجَوجَ  اْل جا ج ج  ِمْ َ  َ  ِاْاتجطجااج  مج ْ  الَ  جااِ  مجْع جرج  ياج 

 ِو جا ً  لجهَ   جِ  َه بِالَصْو ِ   َجعج جْ هِ  يجْ تجِط ْ   جْ  وجمج ْ 

 

Artinya :”Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah 

memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah; 

karena menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga 

kemaluan. Adapun bagi siapa saja yang belum mampu menikah, 

hendaklah ia berpuasa; karena berpuasa itu merupakan peredam 

(syahwat) nya”.26
 

 

Ayat-ayat al-Quran dan hadits-hadist Nabi di atas inilah yang 

dijadikan sebagai dasar di dalam melaksanakan pernikahan. Dari dasar-dasar 

di atas, golongan ulama jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah 

itu hukumnya sunnah. Para ulama Malikiyah Muta‟akhirin berpendapat 

bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya 

dan mubah untuk segolongan yang lainnya.
27

 

Hal ini ditinjau berdasarkan atas kekhawatiran (kesusahan) dirinya. 

Sedangkan ulama Shafi>’iyyah mengatakan bahwa hukum asal melakukan 

                                                           
25

 Ibid., 
839

. 
26

 Ibn Hajr Al-Asqolani, Bulu>ghu>l Mara>m, Terjemah Al-Hassan (Bangil: Pustaka Tamaam, 

2001). Vol 438 lihat juga Abi Hasan Muslim, Shahih Muslim, (Surabaya; Al-Hidayah) Vol. I, 584. 
27

 Abd. Rahman Ghozaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta; Prenada Media, 2003), Vol 16 
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pernikahan adalah mubah, disamping ada yang sunnat, wajib, haram dan 

makruh.
28

  

Pernikahan berhukum wajib bagi orang yang telah mempunyai 

kemauan dan kemampuan untuk nikah dan dikhawatirkan akan tergelincir 

pada perbuatan zina seandainya tidak nikah. Hal ini didasarkan pada 

pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak 

berbuat yang terlarang, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum 

melakukan pernikahan juga wajib sesuai dengan kaidah : 

 وجاِ  ٌ   َجَهوج  بِهِ  ِاا اْلوجاِ  َ  يَِت ُ  ا مجا

Artinya :“Apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, 

maka sesuatu yang lain itu pun wajib”.29
  

 

Ada kalanya Pernikahan itu hukumnya sunnah menurut pendapat 

jumhur ulama’.30
 Yaitu bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan 

kemampuan untuk melangsungkan pernikahan tetapi kalau tidak nikah, tidak 

dikhawatirkan akan berbuat zina.  

Dan ada kalanya hukumnya Haram bagi orang yang tidak mempunyai 

keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk 

melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila 

dalam melangsungkan pernikahan akan terlantarlah diri dan istrinya. 

Termasuk juga jika seseorang nikah dengan maksud untuk menelantarkan 

orang lain, masalah wanita yang dinikahi tidak di urus hanya agar wanita 

tersebut tidak dapat nikah dengan orang lain.  

Hukumnya Makruh bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk 

melakukan pernikahan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan 

diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya 

tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat 

untuk dapat memenuhi kewajiban sebagai suami istri yang baik. 

                                                           
28

 Ibid., 18 
29

 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Vol 139 
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Hukumnya bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk 

melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan 

berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. 

Pernikahan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan 

bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga 

yang sejahtera. 

 

C. Syarat dan Rukun Pernikahan 

Setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur yaitu rukun dan 

syarat. Rukun ialah unsur pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum. 

Sedangkan syarat ialah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Jika 

kedua unsur ini tidak terpenuhi maka perbuatan itu dianggap tidak sah 

menurut hukum.
31

 Rukun juga bisa diartikan dengan sesuatu yang mesti ada 

sebagai penentu sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu 

termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Seperti membasuh muka untuk 

wud}u’ dan takbirotul ih}rom untuk sholat, atau adanya calon pengantin laki-

laki dan perempuan dalam pernikahan. 

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan 

tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam 

rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat, atau menurut 

Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam. Sah 

yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.
32

 

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang 

menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. 

Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya 

merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara pernikahan 

umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan 

tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. 

                                                           
31
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Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu 

adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau 

unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada 

diluarnya dan tidak merupakan unsurnya.
33

 

Tentang jumlah rukun nikah ini para imam madzhab berbeda pendapat 

dalam menentukanya. Imam Malik mengatakan rukun nikah itu ada lima 

macam, yaitu : wali dari pihak perempuan, mahar (mas kawin), calon 

pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, dan sighat akad nikah. Imam 

Sha>fi’i > juga menyebutkan lima, yaitu calon pengantin laki-laki, calon 

pengantin perempuan, wali, dua orang saksi dan sighat akad nikah. 

Sedangkan menurut para ulama Madzhab Hanafiyah menyebutkan rukun 

nikah itu hanya ada satu yaitu ijab dan qobul (akad yang dilakukan oleh pihak 

wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedang menurut segolongan 

ulama yang lain menyebutkan rukun nikah ada empat, yaitu : sighat (ijab dan 

qobul), calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki, dan wali dari 

pihak calon pengantin perempuan.
34

 

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas: 

Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan pernikahan dan adanya 

wali dari pihak calon pengantin wanita. Pendapat ini di dasarkan dalam 

kaidah berikut: 

 بجاِالٌ   جِ  جاَحهجا وجلِ َِهجا ِاْ نِ  بِ جْ ِ   ج ج ج ْ  ِاْمرج ج  اجُُجا

Artinya :”Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin dari walinya 

maka nikahnya batal”.35
 

 

ْر ج  وجا  ج   اْل جرْ  اْمْر ج  تَزِوجِ  ا   فج جهجا اْل ج

Artinya : ”Janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan 

lainnya, dan janganlah seorang perempuan menikahkan 

dirinya sendiri”.36
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Terkait keharusan dengan adanya dua orang saksi. 

  جْد ٍ   ْ  وج جاِ دج  َمْرِ دٍ  ِبوجي ِاا ِ  جاحج  ا

Artinya  :“Tidak sah nikah kecuali dengan memakai wali yang adil dan 

dua orang saksi yang adil”.37
 

 

Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau 

wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.
38

 

Sedangkan syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya 

pernikahan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan 

menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Pada 

garis besarnya syarat-syarat sahnya pernikahan itu ada dua: 

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin 

menjadikannya isteri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang 

yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara 

maupun untuk selama-lamanya. 

2. Akad nikahnya dihadiri para saksi.
39

 

Adapun secara rinci masing-masing syarat sah pernikahan yaitu: 

a. Syarat calon pengantin pria: 

1) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki. 

2) Jelas orangnya. 

3) Tidak terdapat halangan perkawinan. 

4) Beragama Islam. 

                                                                                                                                                               
36

 Ibid, 742. 
37

 Ibid, 743. 
38

 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat. Vol 49. 
39

 Ibid, 49 



29 

 

 

5) Calon mempelai laki-laki itu tahu betul calon isterinya halal 

baginya. 

6) Tidak karena paksaan. 

7) Tidak sedang mempunyai istri empat. 

b. Syarat calon pengantin wanita: 

1) Beragama Islam atau ahli atau beragama meskipun Yahudi atau 

Nasrani.
40

 

2) Jelas bahwa ia perempuan. 

3) Jelas orangnya. 

4) Tidak terdapat halangan perkawinan. 

c. Syarat-syarat wali: 

1) Laki-laki 

2) Dewasa 

3) Mempunyai hak perwalian 

4) Tidak terdapat halangan perwaliannya 

5) Berakal dan adil (tidak fasik).
41

 

d. Syarat-syarat saksi: 

1) Minimal dua orang laki-laki 

2) Hadir dalam ijab qabul 

3) Dapat mengerti maksud akad 

4) Islam 
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5) Dewasa dan berakal. 

e. Ijab qabul syarat-syaratnya: 

1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali 

2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria 

3) Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kata 

nikah dan tazwij Antara ijab dan qabul bersambungan 

4) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya 

5) Orang yang berkait ijab qabul tidak sedang ihram haji/ umrah 

6) Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, 

yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai 

wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.
42

 

 

D. Pengertian Bangun Nikah 

Bangun Nikah dari bahasa Arabnya “ Tajdid “ dan asal kata tajdi>d 

yaitu: 

َجِْد ْيًدا – َ جِد َ  -  جَد  جا

Yang  artinya pembaharuan yang berarti suatu upaya yang dilakukan 

untuk mengadakan atau menciptakan sesuatu yang baru. Dalam kamus istilah 

Fiqh dijelaskan bahwa Tajdi>d al- Nika>h}  diartikan memperbarui nikah.
43

 

Tajdi>d al- Nika>h}  adalah pembaharuan terhadap akad nikah. Artinya,   

sudah pernah terjadi akad nikah yang sah menurut syara’, kemudian dengan 
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maksud sebagai ihtiyath (hati-hati) dan membuat kenyamanan hati maka 

dilakukan akad nikah  lagi, sekali atau lebih dengan harapan  rukun dan syarat 

yang telah ditentukan, yang nantinya akan menghalalkan hubungan suami 

istri. Dan berharap agar dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan yaitu 

adanya keluarga yang hidup dengan penuh kasih sayang dan saling tolong 

menolong, serta sejahtera dan bahagia. 

 

E. Dasar Hukum Bangun Nikah 

Memperbarui nikah kalau dimaksudkan sekadar tajammul ( keindahan 

atau pura-pura ), seperti orang yang dinikahkan sah menurut agama Islam, 

lengkap dengan syarat dan rukunnya, namun tidak didaftarkan di KUA, 

setelah didaftarkan di KUA dinikahkan lagi sebagai persyaratan yang harus 

disaksikan oleh petugas KUA, maka dalam hal ini menurut Syaikh Ibnu Hajar 

dan jumhur ulama tidak membatalkan nikah yang pertama, asalkan pengantin 

laki-laki tetap meyakini bahwa nikah yang pertama tidak rusak. 

Pendapat ini adalah yang shahih (kuat/benar), yakni hukumnya boleh. 

Karena di dalam memperbarui nikah terdapat tunsur tajammul 

(memperindah) dan ih}tiyat  (kehati-hatian dari sepasang suami-istri). Dengan 

motif yang ada di lapangan yang disebabkan karena pertengkaran, dan hari 

aqad nikah di KUA yang berkaitan dengan hari tidak baiknya pelaksanaan 

aqad nikah berdasarkan weton jawa maka dilakukan aqad nikah dua kali 

dengan kiyai, dan di karenakan percekcokan hubungan jarak jauh. Dengan 

adanya motif tersebut bisa saja terjadi sesuatu yang bisa merusak nikah tanpa 
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mereka sadari, sehingga memperbarui nikah guna menetralisir kemungkinan 

tersebut. Pendapat fiqih di dalam kitab Tuhfat al-Muhtaj juz 7 halaman 391
44

  

ِة  جا ًا بِاْ ِق جاِ  اْلِعْص ج َُجَر ج َموجا َجقجِة الَزْوِج  ج جى َصورجِ   جْقٍد ثجاٍن مجلجاً اج يجَ وَن اْ ِِ  جَن 
َج  ْاَأوَج بجْل وجاج ِ  جايجةج ِ  ِه وجَ وج  جاِ رٌ  َُجَرِ اج ج ٍ   جنْ  ِإ ِمْ  الَزْوِج لِتجججُ ٍل  قجا ج وجمجا َ  جا ِ  

 . َجتج جَمْ هَ   جْواْحِت جا ٍ 

 
Artinya: “Sesungguhnya persetujuan murni suami atas aqad nikah yang 

kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan 

habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga 

bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Dan itu jelas. 

Sedangkan apa yang dilakukan suami di sini (dalam 

memperbarui nikah) semata-mata untuk memperindah atau 

berhati-hati.” (Tuhfat al-Muhtaj juz 7 halaman 391). 

 

Setelah jumhur Ulama menganggap bahwa hukum Bangun Nikah  

adalah mubah atau boleh pada dasarnya, maka yang perlu diperhatikan 

selanjutnya adalah tentang mahar, mahar dalam pernikahan merupakan 

sebuah sesuatu yang sangat penting karena mahar merupakan salah satu 

syarat sah pernikahan menurut islam. Sebagaimana yang dimaksud dalam 

surat Al-Nisa ayat 4 : 

  

     

     

       

 Artinya:  “Dan berikanlah mahar (mas kawin) kepada perempuan yang 

kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan.” (QS. An-

Nisaa’: 4).
45
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Dalam Bangun Nikah  terdapat dua pendapat mengenai mahar yaitu 

yang pertama bahwa pada aqad nikah yang kedua tidak perlu memberikan 

mahar lagi sebagaimana aqad pertama karena aqad kedua tidak merusak akad 

yang pertama. Pendapat ini merupakan pendapat yang Shahih menurut 

jumhur ulama, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fath}ul 

Bari Juz : 13 Hal : 199.
46

 Sedangkan dalil bahwa akad kedua tidak merusak 

akad pertama, seperti yang dijelaskan Imam Ibnul Munir : 

َر اوجقجا ج  َْ  َِ
ا ْاحجِدْيِث  جْن ِإ جا جِ  لجْفِ  اْلعجْقِد ِ ْ الِ  اجِح وج جْ ِِه لجْ سج : ْبَ  اْم َيْ تَجفجاَ  ِمْ   ج ج

َ ْ   ج ََه اج يجَ ْوَن   جْ ًخا لِْ عجْقِد ْاأجَوِ  ِخاج ًا ِل جْ  زج ج ج  جِل ج ِم ج الَ اِ ِعَ ِة قََْ َ  الَصِ ْ َ  ِ ْ دج
   جْ ًخا  ج جا قجا ج ْاَ ْ َهْورِ 

Artinya: "Ibnu Munir mengatakan:“Yang s}ahih di sisi ulama shafi‟iah 
adalah mengulangi aqad nikah atau aqad lainnya tidak 

mengakibatkan fasakh akad pertama, sebagaimana pendapat 

jumhur „ulama. 
 

 

 

 adalah hadits yang diriwayatkan Salamah rodhiyallohu 'anha ; 

 

َة  جاج تََ جاِيَ ؟»: بجايَجْع جا الَ ِ َ صجَ ى اهَ  ج جْ ِه وجاجَ  ج  جْ ج الَ ججرجِ    َجقجا ج ِي  يجا :   قََْ  َ «يجا اج ج ج
 وجِ  اللَاِا : رجَاو ج الَ ِه  قجْد بجايَجْعَ  ِ  اأجَوِ   قجا ج 

 

Artinya: Kami melakukan bai‟at kepada Nabi SAW di bawah pohon kayu. 
Ketika itu, Nabi SAW menanyakan kepadaku : “Ya Salamah, 
apakah kamu tidak melakukan bai‟at ?. Aku menjawab : “Ya 
Rasulullah, aku sudah melakukan bai‟at pada waktu pertama 
(sebelum ini).” Nabi SAW berkata : “Sekarang kali kedua.” (Kitab 

Hadist Shohih Bukhori, no.7208)
47
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Karena akad yang kedua tidak merusak akad nikah yang pertama, 

maka akad yang kedua juga tidak mengurangi jatah talak suami, jika 

sebelumnya belum menjatuhkan talak, maka jatah t}alaqnya masih 3, dan bila 

sudah menjatuhkan talak satu, maka jatah talaknya tinggal 2 dan seterusnya. 

Begitu juga pihak laki-laki tidak perlu memberikan mahar lagi. 

Namun beberapa ada sebagaian Ulama lain yang berpendapat bahwa 

pada Aqad nikah kedua wajib membayar mahar sebagaimana aqad nikah 

yang pertama karena Aqad nikah kedua merusak Aqad nikah yang pertama. 

Imam Yu>suf Ardabili menjelaskan dalam kitab karyanya yaitu  Al-Anwar Li 

A'mali al-Abrar, Juz : 2 Hal : 441 disebutkan  bahwa : 

َرِ أج ََه ِإقَْرجاٌر بِاْلَفْرقجِة وجيَجْ تجِقَض بِِه الَطاجَق  ِتِه وجلجْو لجزِمجَه مجْهٌر آخج  جَد ج رجَ ٌل ِ  جاحج زجْو ج

َج الَتْ ِ ْ ِل ِ  اْل جرَِ  اللَالِلجةِ  َجْتجاَج ِإ  .وج

Artinya:  "Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada isterinya, maka 

wajib member mahar (mas kawin) karena ia mengakui perceraian 

dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi (hitungan) 

cerai/talaq. Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan 

muhalli".
48

 

 

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwasanya Bangun Nikah 

dihukumi sebagai ikrar bi al t}alaq (pengakuan cerai), wajib membayar mahar 

lagi dan mengurangi adad al t}alaq (bilangan t}alaq).  Begitu agungnya 

pernikahan tersebut dengan kesakralan yang ada didalam suatu pernikahan 

sehingga Allah menggunakan istilah Mi>tha>qan Ghali>z}a  pada ikrar 

                                                           

48
 Yusuf Ardabili, Al-Anwar Li A'mali al- Abror, (Kuwait: Darudh Dhiya’, 2006). Juz : 2 Vol 

: 441 



35 

 

 

pernikahan agar semua manusia benar-benar menjaga ikatan pernikahan yang 

mereka jalani didalam rumah tangga. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan 

ikrar sakral yang sekali terjadi untuk selama-lamanya dan tidak boleh dibuat 

main-main dengan sering menyebut kata-kata  t}alaq  kepada istrinya. Karena 

kalau sampai menyebut kata t}alaq kepada istrinya hingga tiga kali maka akan 

jatuh t}alaq bain, yang tidak boleh rujuk lagi kecuali ada muh}alli (istri nikah 

dulu dengan orang lain). 

Hal inilah yang dipahami oleh para jumhur ulama, Jadi kalau tiap 

tahun membangun nikah karena ada kekhawatiran pernah ada ucapan t}alaq 

sehingga khawatir aqadnya rusak, maka ini adalah perbuatan yang 

bertentangan dengan syara’ yang dipahami para ulama tersebut. Karena 

hakekatnya ketika sudah Bangun Nikah pada ketiga kalinya, istrinya sudah 

tidak sah lagi untuk dinikahinya pada Bangun Nikah berikutnya. 

Maka dari itu diambil dari pendapat para jumhur ulama yang ahli di 

dalam bidangnya dan yang terkait dengan penelitian ini, maka peneliti 

menyepakati bahwa peneliti menggunakan pendapat jumhur ulama bahwa 

Bangun Nikah tidak merusak akad yang pertama dan tidak mengurangi jatah 

t}alaq suami sehingga tidak harus memberikan mahar pada aqad nikah yang 

kedua. Jadi Hal tersebut menunjukkan bahwa pernikahan adalah sebuah ikrar 

sakral, yang sekali terjadi untuk selama-lamanya dan tidak boleh dibuat main-

main dengan sering menyebut kata-kata t}alaq kepada istrinya.  
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BAB III 

BANGUN NIKAH 

DI KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Keadaan Sosiologi di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo 

Sambit adalah sebuah Kecamatan yang secara administratif berada di 

dalam Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini 

merupakan daerah yang dilalui jalan raya antar kota Kabupaten Ponorogo dan 

Kabupaten Trenggalek. Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian 

sebagai petani baik yang memiliki lahan sendiri maupun hanya bekerja 

sebagai buruh tani. Beberapa anggota masyarakat bekerja sebagai pedagang 

yang mendirikan toko dipinggir jalan antar kota. Sedangkakn sebagian kecil 

bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di kantor-kantor 

Kecamatan. Ada juga sebagian masyarakat bekerja sebagai industri dan jasa. 

Luas wilayah Kecamatan Sambitadalah59,826 Km2 

Luas Kecamatan seluruh nya Ha terdiri dari: 

Sawah: irigasi teknis 818,10 Ha dan sawah tadah hujan 294,90 Ha dan 

lahan pertanian non sawah mencapai 1.692,43 Ha. Pekarangan atau 

pemukiman: pemukiman umum297,28 Ha, perkantoran 0,93 Ha, 

sekolahan7,89 Ha.Tegalan atau ladang984,495 Ha. Lain lain :jalan umum 5,6 

Ha kuburan 4,63Ha dan hutan lindung 557,239 Ha, hutan rakyat 17,5 Ha, 

hutan produksi 21,875Ha. Orbitasi : jarak Kecamatan Sambit kepusat 

pemerintahan kota 25 Km. 
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Di Kecamatan Sambit terdiri dari 16 desa antara lain Gajah, Wringin 

Anom, Ngadisanan, Maguan, Nglewan, Bedingin, Bancangan, Campurejo, 

Campursari, Bulu, Sambit, Besuki, Wilangan, Bangsalan, Kemuning, Jrakah. 

Untuk Jumlah penduduk Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo laki-laki 

berjumlah 21.013 Orang, untuk jumlah perempuan berjumlah 21.201 Orang, 

dan jumlah kepala keluarga yang ada di Kecamatan Sambit Kabupaten 

Ponorogo berjumlah 13.143 kepala keluarga.
49

 

Untuk Keadaan agama masyarakat di Kecamatan Sambit Kabupaten 

Ponorogo dari data yang peneliti ambil dapat disimpulkan bahwasanya 

mayoritas penduduk di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo seluruhnya 

memeluk agama Islam. 

Meskipun demikian untuk mengetahui tingkat pengetahuan peneliti 

menambahkan jenjang pendidikan yang di tempuh lapisan masyarakat 

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. 

 

o  

Sektor Presentase 

Belum Sekolah 8.90 % 

Tidak Tamat SD 15,52 % 

Tamat SD 35,86 % 

Tamat SLTP 22,32 % 

Tamat SLTA  14,72 % 

Tamat universitas / PT 2,68 % 
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B. Pelaksana Bangun Nikah di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo  

}Terkait jumlah pelaksana Bangun Nikah pasangan tersebut antara lain 

adalah Ibnu dan Fitri warga desa Bedingin Kecamatan Sambit, Iwan Mulawan 

dan Nur Komariyah warga desa Nglewan Kecamatan Sambit, Hari dan Siti 

warga desa Wringin Anom Kecamatan Sambit, Tulus dan Suratemi warga 

desa Maguan Kecamatan Sambit, Purwaji dan Wirawati warga desa Bulu 

Kecamatan Sambit. 

Peneliti hanya mengambil 5 pelaksana saja dari sekian banyak yang 

melaksanakan Bangun Nikah. Dikarenakan secara garis besar motif yang 

mendasari melaksanakan Bangun Nikah hampir sama, maka dari itu peneliti 

mengambil 5 pelaksana Bangun Nikah yang ada di Kecamatan Sambit 

Kabupaten Ponorogo. 

 

C. Pemaparan Hasil Penelitian 

1. Tradisi Bangun Nikah di Kecamatan Sambit Kabupaten ponorogo 

Pengertian Bangun Nikah sendiri secara umum adalah melakukan 

pernikahan kembali oleh sepasang suami istri karena pernikahan yang 

pertama dianggap kurangg baik, sehingga dapat menambah berkat atau 

kebaikan dalam kehidupan rumah tangga mereka.Peneliti menemukan 

fakta bahwa di Kecamatan Sambit terjadi prosesi Bangun Nikah, 

kemudian peneliti melakukan interaksi langsung dengan tiga dari total 
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lima pasangan yang melakukan Bangun Nikah sebagai salah satu fokus 

penelitian dalam penelitian ini. 

Metode kali ini penulis langsung wawancara dengan pelaksana 

Bangun Nikah, sebagai berikut: 

Wawancara dengan pasangan suami istri Bapak Hari dan Ibu Siti. 

Bapak Hari mengungapkan bahwa: 

“Iyo mas, aku nglakoni Bangun Nikah eneh. Mergo bojoku 

neng kono kerjo dadi TKI gek tau kessroh karo aku. Jagani bojoku 

neng kono nakal pora ne, pas wes muleh tak jak Bangun Nikah 

eneh”. 
 

(Iya mas, saya melaksanakan Bangun Nikah. Karena istri 

saya disana kerja sebagai TKI dan saya pernah bertengkar dengan 

istrki saya. Dikarenakan saya takut dibelakang saya istriku berbuat 

tidak baik disana, ketika dia pulang saya ajak Bangun Nikah lagi).
50

 

 

Motivasi  Bapak Hari dan Ibu Siti melakukan Bnagun Nikah 

adalah karena Bapak Hari khawatir dengan Ibu Siti, ketika istrinya bekerja 

menjadi TKI pernah bertengkar. Ditakutkan adanya perselingkuhan maka 

Bapak Hari mengajak Ibu Siti melaksakan Bangun Nikah. Untuk aqad 

nikahnya Bapak Hari hanya memanggil tokoh agama di Desanya untuk 

melangsungkan aqad nikah kedua kalinya.  

Wawancara seanjutnya dengan pasangan suami istri Bapak Tulus  

dan Ibu Suratemi. Bapak Tulus mengungkapkan bahwa: 

“Enggeh mas leres, kulo tanahe nglampahe Bangun Nikah 

maleh kaleh setri kulo. Amargi kulo asring tukaran mawon kaleh 

setri kulo mas. Pramilo masalah kulo niki kulo tanglete tiyang 

sepoh seng paham klenik jowo mas. Miturut tiyang sepoh nek 

ditingali saking klenik  jowo tibakno ijab kulo sing pisanan kurang 
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sae mas miturut dino klenik jowo. Pramilo kulo ngentenne 

mbangun Nikah mas ben rukun, ayem tentrem eneh keluargaku 

mas”. 

 

(Iya mas benar, saya yang melaksanakan Bangun Nikah lagi 

dengan istri saya. Karena saya sering bertengkar saja dengan istri 

saya mas. Dengan adanya masalah tersebut saya tanyakan kepada 

orang tua yang pakar dalam hitungan jawa. Menuurut orang tua 

yang pakar dalam hitungan jawa itu ternyata ijab qobul saya yang 

pertama kurang baik menurut hari hitungan jawa. Maka dari itu 

saya melaksanakan Bangun Nikah agar keluarga saya kembali 

rukun, nyaman, tentram lagi mas ).
51

 

 

Motivasi Bapak Tulus dan Ibu Suratemi di dalam melakukan 

Bangun Nikah karena adanya pertengkaran. Faktor yang di yakini oleh 

Bapak Tulus adalah hari aqad pertamanya ketika di KUA tidak baik 

apabila dilihat dari segi hitungan jawa. Untuk pelaksanaan aqad Bangun 

Nikah itu sendiri Bapak tulus hanya mendatangkan kyai dan saksikan oleh 

wali dan orang yang ahli dibidang hitungan jawa.  

Wawancara seanjutnya dengan pasangan suami istri Bapak Iwan 

Mulawan dan Ibu Nur Komariyah. Bapak Iwan mengungkapkan bahwa: 

“Enggeh mas,Garwo kulo niku kesah enten 7 tahun dados 

TKI mas, saking dangune teng kesahan dados TKI, kulo dadose 

kirang yakin kaleh hubungan kulo kaleh garwo kulo mas. Pramilo 

niko pas pun telas jatahe kerjo teng luar kan wangsul to mas, sak 

tekane neng ngomah kulo nglampahi mbangun nikah maleh kaleh 

garwo kulo mas. Kersane podo utuh maleh atine antara kulo kaeh 

garwo kulo  mas”. 
 

( Istri saya itu pergi kerja ada 7 tahun jadi TKI mas, karena 

sudah lama di luar jadi TKI, jadinya saya kurang yakin kaleh 

hubungan saya dengan istri saya mas. Dengan begitu ketika sudah 

habis masa kerjanya jadi TKI kan pulang to mas, sesudah 

sampainya dirumah saya melangsungkan Bangun Nikah sama istri 
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saya mas. Dengan tujuan agar utuh kembali  hati dan keyakinan 

antara saya dan istri saya mas).
52

 

 

Motivasi Bapak Iwan dengan Ibu Nur Komariyah didalam 

melaksanakan Bangun Nikah di karenakan hubungan jarak jauh selama 7 

tahun istri menjadi TKI, Bapak Iwan merasakan kurang harmonis didalam 

keluarganya makanya Bapak Iwan melaksankan Bangun Nikah. 

Pelaksanaan aqadnya Bapak Iwan cukup mendatangkan kyai setempat 

saja. 

Wawancara seanjutnya dengan pasangan suami istri Bapak M. Ibnu 

Daris dan Ibu Laily Fitriani. Bapak Ibnu mengungkapkan bahwa: 

“Iyo mas bener aku nglakoni Bangun Nikah eneh karo 

bojoku. Jaman semono aku karo bojoku ijab neng KUA mergo 

golek murahe mas ketimbang nekakne naib  neng ngomah mbayare 

larang. Sak bare iku trus aku neng ngomah ijab eneh  neng kyai 

mas, kaleh dicocokne karo dino seng pas miturut jowo kangge ijab, 

tujuane ben nikahku ayem, tentrem mas makane q ijab pindo mas”. 
 

(Iya mas benar saya yang melaksanakan Bangun Nikah lagi 

dengan istri saya. Waktu itu saya dengna istri saya ijab qobul di 

KUA karena saya cari murahnya daripada mendatangkan naib 

kerumah dengan biaya mahal. Sehabis itu terus saya dirumah 

melaksanakan ijab qobul lagi kepada kyai mas, dengan 

menyesuaikan hari hitungan jawa yang baik untuk enjalankan ijab 

qobul suatu pernikahan. Tujuan saya biar keluarga saya nyaman 

dan tentram, maka dari itu saya ijab qobul dua kali )
53

 

 

Motivasi Bapak Ibnu dan Ibu Fitri melaksanakan Bangun Nikah 

karena menyesuaikan hari yang mana ketika ijab qabul di KUA dengan 

tujuan meringankan biaya,akan tetapi menurut hitungan jawa kurang baik. 
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Maka Bapak Ibnu melangsungkan aqad lagi dihadapan Kyai. Pelaksanaan 

aqadnya hanya di saksikan wali saja. 

 

Selanjutnya wawancara dengan pasangan suami istri Bapak 

Purwaji dan Ibu Wirawati. Bapak Purwaji mengungapkan bahwa: 

“Leres mas,kulo nglampahi Bangun Nikah amargi kulo 
kaleh setri kulo isine mung gegeran mawon mas, lha kulo akhire 

ajreh piyambak. Ajreh kulonek kulo mboten mboten nyadari naliko 

gegeran kulo nate ngucap seng saget njurusne neng talak.makane 

kulo nglampahi Bangun Nikah maleh ”. 
 

(Iya mas, saya melakukan Bangun Nikah karena didalam 

saya berkeluarga isinya Cuma pertengkaran. Trus saya akhirnya 

takut sendiri. Yang saya takutkan kalau ketika saya bertengkar 

tanpa saya sadari saya mengucap suatu kata yang menjurus ke 

talaq. Makanya saya melakukan Bangun Nikah lagi).
54

 

 

Motivasi Bapak Purwaji dan Ibu Wirawati adalah karena takut 

ketika pertengkaran ada  ucapan yang menjurus ke talaq maka dari itu 

Bapak Purwaji melaksakan Bangun Nikah. Pelaksaannya Bapak Purwaji 

mendatangkan Kyai dan wali. 

Dari interaksi antara peneliti dengan informan dalam bentuk 

wawancara maka dapat diketahui berbagai motif yang mendasari 

terjadinya prosesi Bangun Nikah di Kecamatan Sambit. Dari lima kasus 

yang peneliti paparkan, ada dua yang motifnya sama. 

Motif pertama yang mendasari terjadinya Bangun Nikah adalah 

karena hubungan jarak jauh yang satu bekerja sebagai TKI, akan tetapi 

ternyata setelah diselidiki ada terjadinya pertengkaran didalam hubungan 

jarak jauh mereka. Dikarenakan takut mengucapkan kata-kata yang 
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menjurus ke t}alaq dan berkurangnya rasa kasih sayang dan rasa mencintai, 

maka mereka melaksanakn Bangun Nikah untuk demi kebaikan didalam 

rumah tangga mereka. 

Motif ke dua yang mendasari pasangan di dalam melangsungkan 

Bangun Nikah di Kecamatan Sambit adalah karena menghendaki 

murahnya biaya perkawinan di KUA karena berdasarkan Peraturan 

Pemerintah nomor 47 tahun 2014 tentang jenis tarif pendapatan negara 

bukan pajak (PNBP) di lingkungan kementrian agama menyebutkan 

bahwa aqad nikah yang dilangsungkan di KUA tidak dipungut biaya sama 

sekali kecuali uang pendaftaran pencatatan nikah sebesar Rp 30.000,- 

sedangkan aqad nikah yang dilangsungkan di luar KUA dikenakan biaya 

Rp. 600.000,-. Akan tetapi di dalam Hitungan Jawa hari aqad yang baik  

pada kasus dilapangan adalah hari sabtu, sehingga bertepatan dengan 

liburnya KUA, maka hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya akad 

dua kali, pertama pada hari kerja KUA demi meminimalisir biaya kedua 

menurut hari baik hitungan Adat Jawa. 

Motif ke tiga yang mendasari pasangan suami istri di Kecamatan 

Sambit dalam melakuakan prosesi Bangun Nikah adalah karena untuk 

berhati-hati dan memperindah keharmonisan hubungan suami istri 

tersebut.  

Motif ke empat yang mendasari pasangan suami istri di Kecamatan 

Sambit dalam melakuakan prosesi Bangun Nikah adalah dikarenakan 

seringnya pertengkaran, dan ditakutkan didalam pertengkarannya 
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mengucapkan sesuatu yang menjurus ke T}alaq. Maka pelaksana 

melakukan Bangun Nikah kembali. 

Untuk motif yang terakhir dikarenakan pertengkaran yang mana 

didalamnya dikaitkan dengan weton/hari yang kurang baik menurut ahli 

hitungan jawa, maka sering terjadi pertenghkan, maka dari itu  pelaksana 

melakukan Bangun Nikah. 

Sebenarnya dari semua pasangan suami istri yang melangsungkan 

prosesi Bangun Nikah ini berinisiatif melakukan Bangun Nikah agar 

memupuk rasa saling mencintai antara keduanya dengan mengulang 

kembali momen penting dalam hidup keduanya. 

Dari lima pasangan suami istri yang melaksanakan prosesi Bangun 

Nikah (Tajdi>d al- nika>h}) dimana peneliti berinteraksi langsung dengan 

kelimanya maka dapat peneliti simpulkan bahwa dari lima pasangan 

tersebut dapat dibedakan menjadi tiga bagian berdasarkan motifnya. 

Pertama karena pertengkaran di dalam rumah tangga sehingga 

ditakutkan telah terjadi kata kata yang seharusnya tidak diucapkan. Kedua 

karena ketidak cocokan hari baik menurut adat jawa dengan jadwal hari 

KUA yang tujuannya memperingan biaya, dan ketiga adalah karena 

hubungan jarak jauh selama bertahun tahun dan ditakutkan berkurangnya 

perasaan saling mencintai satu sama lain. 
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BAB IV 

ANALISA PROBLEMATIKA HUKUM BANGUN NIKAH  

DI KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Analisa Motif Pelaksana Bangun Nikah di Kecamatan Sambit Kabupaten 

Ponorogo 

Dalam kehidupan rumah tangga tentunya suami dan istri tidak lepas 

dari yang namanya pertengkaran, percekcokan dan berbagai masalah lainya 

yang sangat kompleks dan tidak bisa disebutkan satu persatu. Islam sendiri 

sebagai agama yang sempurna menjawab permasalahan tersebut dengan 

berbagai cara yang efektif untuk mempertahankan rumah tangga dan salah 

satunya adalah Bangun Nikah yaitu memperbaharui aqad nikah. Dengan 

adanya beberapa motif yang mendasari untuk melaksanakan Bangun Nikah 

sebagai solusi didalam masalah rumah tangga. Penulis perlu menganalisa 

secara mendalam mengenai motif didalam melaksanakan Bangun Nikah itu 

sendiri.  

Peneliti mencoba untuk menganalisa secara lebih mendalam, mengenai 

motif yang mendasari untuk melaksanakan Bangun Nikah yang dianggap 

sebagai solusi didalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga.  Seperti 

diketahui dalam pemaparan data penelitian pada bab sebelumnya dipaparkan 

bahwa secara garis besar motif dari Bangun Nikah yang terjadi di Kecamatan 

Sambit Kabupaten Ponorogo dapat dikelompokan menjadi tiga bagian. 
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Pertama karena sering terjadinya pertengkaran. Hal ini yang terjadi 

dalam tiga pasangan pernikahan di Kecamatan Sambit kabupaten Ponorogo 

yaitu pasangan Bapak Iwan Mulawan dan Ibu Nur Komariyah,
55

 Bapak Hari 

dan Ibu Siti,
56

 Bapak Purwaji dan Ibu Wirawati.
57

 dari pengakuan tiga 

pasangan tersebut pada intinya di dalam rumah tangga mereka sering terjadi 

pertengkaran dengan penyebab bermacam-macam. Karena terjadinya 

pertengkaran tersebutlah ketiga pasangan ini berinisiatif untuk melangsungkan 

Bangun Nikah karena ditakutkan sdalam pertengkaran tersebut telah terlontar 

ucapan dari suami yang berkiasan makna dengan perceraian misalnya.”Tak 

ulehne neng wong tuomu” artinya saya pulangkan ke orang tuamu.  

Meskipun lafadz tersebut tergantung niat yang mengucapkan selama 

tidak berniat menceraikan istrinya maka tidak jatuh t}alaq. Ataupun di dalam 

hati terbersit niat untuk ment}alaq istrinya namun belum diucapkan maka 

sebetulnya hal ini belum termasuk t}alaq karena Jika t}alaknya hanya dengan 

niat dalam hati tidak sampai diucapkan, maka t}alaknya tidak jatuh. Karena 

Nabi shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, 

َ  ْ   جوْ  تَجْع جلْ   جْ  مجا    ج ََْف جهجا بِهِ  حجَدثج ْ  مجا  ََمِ    ج ْ  َججاوجزج  الَ هج  ِانَ    تَجتج ج

Artinya: “Sesungguhnya Allah memaafkan pada umatku sesuatu yang terbetik 

dalam hatinya selama tidak diamalkan atau tidak diucapkan”. 
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Dapat dipahami motif dari tiga pasangan tersebut melakukan prosesi 

Bangun Nikah atau tajdi>d al- nika>h}}. Adalah untuk kehati-hatian (ih}tiyat) hati 

hati karena takut telah terucap kata kata kiasan bermakna perceraian dan dapat 

juga dimaknai untuk memperindah (tajammul) karena kondisi kehidupan 

rumah tangga dari pelaksana pasangan tersebut sudah seringkali mengalami 

pertengkaran sehingga jelas motif yang seperti ini yang dilaksanakan oleh 

pelaksana pasangan Bangun Nikah di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo 

menurut analisa jumhur ulama diberbolehkan dan memang sesuai dan tidak 

bertentangan dengan ketentuan Bangun Nikah. 

Motif  kedua yang peneliti temukan berdasarkan observasi lapangan di 

lokasi penelitian adalah pasangan Bapak Tulus dan Ibu Suratemi,
58

 Motifnya 

dikarenakan ketidak cocokan antara Hitungan Jawa tanggal pernikahan 

mereka terdahulu sehingga menimbulkan pertengkaran dan menurut mereka 

solusinya adalah melakukan aqad untuk kedua kalinya sesuai hitungan tanggal 

Adat Jawa agar rumah tangganya bahagia dan tidak lagi terjadi pertengkaran 

seperti sebelum sebelumnya. 

Dalam dasar hukum Bangun Nikah jelas disebutkan bahwa Bangun 

Nikah hukumnya mubah atau boleh selama memang motifnya tidak keluar 

dari tajammul dan ih}tiyat yaitu memperindah dan berhati hati. Pertanyaanya 

motif seperti yang disebutkan peneliti dalam paragraph sebelumnya tadi 

termasuk dalam tajammul atau ih}tiyat atau tidak sama sekali. 
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Peneliti mencoba menganalisa lebih dalam dahulu tentang keyakinan 

seseorang bahwa keharmonisan dan ketentraman keberlangsungan sebuah 

rumah tangga berawal dari hitungan tanggal akad pernikahan yang pas 

menurut Adat Jawa. Seperti diketahui Islam sendiri masuk ke Indonesia 

dengan proses persuasive akulturasi budaya dan ajaran Islam sehingga sampai 

saat inipun antara budaya dan agama dapat beriringan dan berdampingan 

dengan baik. Umat Islam di Indonesia tetap melaksanakan ajaran agama 

dengan sebagaimana mestinya sementara disisi lain juga tidak meninggalkan 

kebudayaan yang telah turun temurun sejak nenek moyang terdahulu. 

Akan tetapi mengaca pada akulturasi budaya dengan agama 

sebagaimana yang walisongo terdahulu ajarkan, para waliyullah tersebut tidak 

serta merta menggunakan budaya tanpa di olah terlebih dahulu. Seperti Sunan 

Kalijaga misalnya dengan ajaran Jimat Kalimasada yang pada dasarnya adalah 

kalimat Shahadat. Juga dengan suluk-suluk yang pada intinya memuji Allah 

SWT artinya dapat dipahami bahwa tidak semua budaya bisa ditelan mentah-

mentah dalam akulturasinya dengan agama melainkan mengalami sebuah 

modifikasi dengan tetap memperhatikan shari’at-shari’at Islam sesuai Al 

Qur’an dan As Sunnah. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, 

”Aku tinggalkan kepada umatku dua perkara, apabila umatku 

berpedoman kepada keduanya dijamin tidak tersesat selama-lamanya, yaitu 

Alquran dan Sunah Nabi.” 

Maka jelas sudah bahwa budaya itu boleh dilaksanakan selama tidak 

bertentangan dengan kedua hal tersebut yaitu al-Quran dan As-sunnah. 
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Sebagai umat islam sudah seharusnya dalam melaksanakan segala sesuatu kita 

gantungkan pada Allah SWT yang Maha segala-galanya. Sebagaimana 

disebutkan dalam Hadits. 

“Setiap perbuatan baik yang tidak diawali dengan bismillah adalah 

terputus” (HR. Ibn Hibban) 

Dapat dipahami dari Hadits tersebut bahwa dalam setiap aktifitas kita 

cukup dengan mengawalinya dengan nama Allah SWT artinya semua yang 

akan terjadi adalah kuasa Allah SWT bukan karena selain Allah SWT, bukan 

karena primbon Hitungan Jawa yang salah. Karena dalam Islam tegas dilarang 

dan haram hukumnya menggantungkan diri kepada selain Allah SWT, hal 

tersebut termasuk menyekutukan Allah SWT atau mushrik, dan mushrik 

adalah termasuk dosa besar sebagaimana disebutkan dalam Al Qur’an surat 

An Nisa’ ayat 48.59
 

                   
      

Artinya: "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia 

mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa 

yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, 

maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar" .QS. An-Nisa: 48. 

 

Dari analisa diatas dapat diketahui bahwa motif melakukan Bangun 

Nikah karena ketidak cocokan tanggal aqad nikah menurut perhitungan Jawa 

adalah tidak diperbolehkan karena selain tidak masuk dalam kategori 

tajammul dan ih}tiyat seperti kriteria yang telah ditentukan oleh jumhur ulama, 
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motif yang seperti itu dapat dikategorikan sebagai mushrik karena 

menggantikan sesuatu kepada selain Allah SWT. 

Motif ketiga yang peneliti temukan dilapangan adalah pasangan Bapak 

Muhammad Ibnu Daris dan Ibu Fitri
60

 dengan alasan karena menginginkan 

murahnya biaya dalam hal ini kedua mempelai melaksanakn aqad nikah di 

KUA karena sesuai peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 apabila aqad 

nikah dilakukan di luar KUA maka dikenakan biaya Rp 600.000 sementara 

apabila dilaksanakan di KUA hanya dipungut biaya untuk pencatatan nikah 

sebesar Rp 30.000.
61

 Maka demi murahnya biaya, pengantin melakukan aqad 

di KUA terlebih dahulu kemudian melaksanakan aqad untuk kedua kalinya di 

tempat sesuai yang diinginkan.  

Motif murahnya biaya apabila dikorelasikan dengan tajammul dan 

ih}tiyat seperti kriteria yang dipaparkan oleh jumhur ulama memang tidak 

relevan akan tetapi perlu dianalisis dalam proses tersebut ada pelanggaran 

shari’at hukum Islam atau tidak. Motif murahnya biaya tidak dilarang karena 

jika dikorelasikan dengan kaidah fiqih yang menyebutkan. "Dar'ul mafasid 

muqaddamun 'ala jalbil mashalih. Mencegah kemudaratan lebih prioritas 

dibanding menarik kemanfaatan." Maka apabila memang mempelai tidak 

mampu mengeluarkan biaya Rp 600.000 maka lebih baik melangsungkan aqad 

yang pertama di KUA agar gratis karena jangan sampai karena terhambat 

biaya aqad terkendala dan pada akhirnya pernikahan tidak jadi terlaksana dan 

jika dibiarkan akan mendekati zina. 
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Aqad yang kedua yaitu keinginan untuk disaksikan tokoh masyarakat, 

Kyai dan kedua keluarga dapat dikategorikan sebagai tajammul yaitu 

memberindah. Pernikahan adalah sekali seumur hidup. Banyak orang 

menginginkan yang istimewa dalam hari tersebut maka pasangan tersebut 

berfikiran bahwa pernikahan di KUA dengan tempat yang tentunya terbatas 

tidak bisa menampung puluhan orang tidak memungkinkan untuk pernikahan 

tersebut menghadirkan masyarakat dan tokoh tokoh Kyai serta keluarga dua 

mempelai secara keseluruhan. Dalam al-Quran disebutkan bahwa : 

ِة رجِب ج  ج جِدْث   وج جَما بِِ ْع ج

"Dan apa bila kamu di beri kenikmatan oleh Tuhanmu maka ceritakanlah" 

Maka sudah seharusnya karena aqad pernikahan itu adalah berita atau 

kabar baik (nikmat) dari Allah SWT maka sudah seharusnya diceritakan 

dalam arti dipublikasikan dengan disaksikan banyak orang tidak hanya satu 

petugas KUA saja dengan dua saksi. Sebenarnya pernikahan dengan dua saksi 

saja cukup akan tetapi lebih indah dan lebih istimewa berkesan dalam hidup 

apabila kebahagiaan aqad nikah yang sekali seumur hidup tersebut dapat 

disaksikan bersama masyarakat. Jadi motif yang seperti ini sah-sah saja dan 

tidak dilarang dalam pendapat jumhur ulama. 

 

B. Analisa Problematika Hukum Bangun Nikah di Kecamatan Sambit 

Kabupaten Ponorogo 

Setelah penulis mengalisa secara mendalam mengenai motif dari 

pelaksana Bangun Nikah di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. 
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Selanjutnya, dengan adanya beberapa motif yang mendasari untuk 

melaksanakan Bangun Nikah sebagai solusi didalam masalah rumah tangga. 

Penulis perlu menganalisa secara mendalam Problematika Hukum Bangun 

Nikah itu sendiri. 

Dikarenakan di Indonesia sendiri pernikahan memiliki posisi yang 

sangatlah penting, terbukti sampai pemerintah membahas pernikahan dalam 

undang undang khusus yaitu Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang 

perkawinan yang kemudian disempurnakan dengan Inpres nomor 1 tahun 

1991 tentang diberlakukanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang di 

dalamnya mengatur lebih eksplisit tentang perkawinan. Hal tersebut jelas 

merepresentasikan bahwa pemerintah ingin melindungi hak-hak suami dan 

istri di Indonesia sehingga tercermin benar bahwa pernikahan merupakan 

sebuah ikatan yang kuat yaitu Mitha>qan ghali>z}a.
62

Dikarenakan pernikahan 

adalah sebuah akad yang memberikan faedah kepemilikan untuk bersenang-

senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita. 

Bersenang-senang dalam aspek fisik maupun biologis. Dalam pernikahan 

tentunya tujuan seseorang adalah mendapatkan kebahagiaan yang hakiki 

sehingga pernikahan bukanlah hal untuk main-main dan dipermainkan. 

Setelah melakukan pengumpulan data kemudian dipaparkan dalam bab 

sebelumnya, maka selanjutnya peneliti mencoba menganalisa data yang telah 

peneliti peroleh dengan analisa pendapat beberapa jumhur ulama di dalam 

menganalisa fenomena Problematika Hukum Bangun Nikah di Kecamatan 
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Sambit Kabupaten Ponorogo. Dalam hal ini beberapa jumhur ulama 

menganalisa teori Bangun Nikah berdasarkan kitab kitab karya ulama yang 

membahas terkait dengan Bangun Nikah terhadap sebuah fenomena yang ada 

di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. 

Dalam analisa kali ini peneliti menggunakan kitab Tuhfatul Muhtaj 

yang merupakan syarah dari kitab Minhajut Thalibin karya Imam nawawi 

sanadnya bersambung langsung pada kitab al Umm karrya imam shafi’i> dan 

kitab Al Anwar  karya Imam Yusuf Ardabili Al- shafi’i> seorang ulama’ 

mutaah}irin yang hidup se-zaman dengan Imam Nawawi dan kitab Fath}ul Bari  

karya Ibnu Hajar, dan juga kitab S}ah}i>h} Bukhori. 

Berdasarkan kitab Tuhfat al-Muhtaj juz 7 halaman 391, diketahui 

bahwa Bangun Nikah hukumnya adalah boleh atau mubah. 

ِة  جا ًا بِاْ ِق جاِ  اْلِعْص ج َُجَر ج َموجا َجقجِة الَزْوِج  ج جى َصورجِ   جْقٍد ثجاٍن مجلجاً اج يجَ وَن اْ ِِ  جَن 
َُجَرِ  اج جٍ  ِمْ  الَزْوِج لِتجججُ ٍل  جْو  َج  جْن قجا ج وجمجا َ  جا ِ   ْاَأوَج بجْل وجاج ِ  جايجةج ِ  ِه وجَ وج  جاِ ٌر ِإ

 . َجتج جَمْ هَ  اْحِت جا ٍ 
 

Artinya: “Sesungguhnya persetujuan murni suami atas aqad nikah yang 

kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya 

tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan 

merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Dan itu jelas. Sedangkan 

apa yang dilakukan suami di sini (dalam memperbarui nikah) 

semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati.” (Tuhfat al-

Muhtaj juz 7 halaman 391).
63
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Sebagaimana dijelaskan juga oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fath}ul 

Bari Juz : 13 Hal : 199.
64

 

َر اوجقجا ج  َْ  َِ
ا ْاحجِدْيِث  جْن ِإ جا جِ  لجْفِ  اْلعجْقِد ِ ْ الِ  اجِح وج جْ ِِه لجْ سج : ْبَ  اْم َيْ تَجفجاَ  ِمْ   ج ج

َ ْ   ج ََه اج يجَ ْوَن   جْ ًخا لِْ عجْقِد ْاأجَوِ  ِخاج ًا ِل جْ  زج ج ج  جِل ج ِم ج الَ اِ ِعَ ِة قََْ َ  الَصِ ْ َ  ِ ْ دج
   جْ ًخا  ج جا قجا ج ْاَ ْ َهْورِ 

Artinya: "Ibnu Munir mengatakan:“Yang s}ahih di sisi ulama shafi‟iah 
adalah mengulangi aqad nikah atau aqad lainnya tidak 

mengakibatkan fasakh akad pertama, sebagaimana pendapat 

jumhur „ulama. 
 

Imam Yusuf Ardabili menjelaskan Dalam kitab karyanya yaitu  Al-

Anwar Li A'mali al-Abrar, Juz : 2 Hal : 441 disebutkan  bahwa : 

َرِ أج ََه ِإقَْرجاٌر بِاْلَفْرقجِة وجيَجْ تجِقَض بِِه الَطاجَق  ِتِه وجلجْو لجزِمجَه مجْهٌر آخج  جَد ج رجَ ٌل ِ  جاحج زجْو ج
َجْتجاجَ  َج الَتْ ِ ْ ِل ِ  اْل جرَِ  اللَالِلجةِ وج  . ِإ

Artinya:  "Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada isterinya, maka 

wajib memberi mahar (mas kawin) karena ia mengakui perceraian 

dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi (hitungan) 

cerai/talaq. Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan 

muhalli". 
65

 

 

Dari tiga kitab yang peneliti sebutkan diatas maka jelas sudah bahwa 

hukum Bangun Nikah adalah mubah, namun dalam menganalisa Bangun 

Nikah tidak dapat hanya dilihat hanya secara global bahwa Bangun Nikah 

dihukumi mubah, akan tetapi harus dianalisa pula aspek-aspek rinci yang 

terdapat dan bersangkutan dengan Bangun Nikah karena di dalam Bangun 

Nikah ada beberapa hal yang harus dianalisa pula seperti juga mahar, karena 
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dalam pernikahan tentu mahar menjadi syarat sahnya dan motif yang 

mendorong terjadinya Bangun Nikah.
66

 

Pertama menganalisa perkara Bangun Nikah yang terjadi di 

Kecamatan Sambit dari sudut pandang Mahar. Mahar merupakan sebuah 

syarat yang harus ada dalam sebuah pernikahan. Mahar adalah merupakan hak 

seorang istri kepada suaminya. Istri boleh bertahan dari memberikan 

pelayanan kepada suaminya jika belum menyerahkan mas kawin kepadanya. 

Al Qur’an tidak menentukan kualitas harta yang harus di berikan 

kepada istrinya sebagai mas kawin. Karena mas kawin itu merupakan hak istri, 

maka dialah yang menentukan jumlahnya. Namun dalam Bangun Nikah 

sendiri terjadi ikhtilaf tentang posisi mahar oleh beberapa jumhur ulama 

seperti diketahui Imam Ibnu Hajar Al Haitami dalam kitabnya Tuhfatul 

Muhtaj dan Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari 

menyebutkan bahwa dalam Bangun Nikah, suami tidak wajib untuk 

memberikan mahar sebagaimana aqad nikah yang pertama, namun dalam 

pendapat lain, Imam Yu>suf ardabili> dalam kitabnya Al-Anwar Li A'mali al-

Abrar jelas menyebutkan bahwa dalam Bangun Nikah suami wajib 

memberikan mahar sebagaimana akaq nikah yang pertama karena Bangun 

Nikah adalah telah merusak aqad yang pertama dan agar aqad yang kedua sah 

maka harus ada mahar yang baru lagi. 

Dalam lima kasus Bangun Nikah yang peneliti temukan di beberapa 

desa di Kecamatan Sambit yang kemudian peneliti amati dan interaksi 
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langsung, peneliti mendapati fakta bahwa dari kelima pasangan yang telah 

melaksanakan Bangun Nikah tersebut semuanya menggunakan mahar bahkan 

ada yang maharnya lebih besar dari mahar pertama dengan alasan agar momen 

aqad nikah untuk kedua kalinya ini lebih istimewa dan dapat terkenang jika 

suatu saat ada pertengkaran sehingga dapat menjadi obat keretakan rumah 

tangga yang efektif. 

Fakta tersebut apabila dikorelasikan dengan hukum dasar Bangun 

Nikah jelas tidak bermasalah ataupun bertentangan karena apabila 

dikorelasikan dengan pendapat jumhur ulama bahwa mahar merupakan 

sesuatu yang tidak wajib diberikan dalam aqad yang kedua maka dalam 

perkara Bangun Nikah di Kecamatan Sambit ini sah-sah saja karena sudah 

memberikan mahar di aqad yang pertama, begitu juga apabila dikorelasikan 

dengan pendapat minoritas Ulama seperti Imam Yu>suf Ardabili> yang 

menganggap bahwa mahar hukumnya wajib maka Bangun Nikah, dalam hal 

ini di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo tetap sah hukumnya karena 

sudah diberikan mahar pada aqad yang pertama. 

Selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam perkara Bangun Nikah di 

Kecamatan Sambit dalam kaitanya dengan hukum dasar Bangun Nikah adalah 

motif yang melatar belakangi terjadinya Bangun Nikah di Kecamatan tersebut. 

Karena seperti diketahui pernikahan dalam al-qur’an disimbolkan secara 

tekstual dalam kata “Mi>tha>qan Ghali>z}a” yaitu ikatan yang sangat kuat. Hal 

yang menjadi antisipasi adalah apabila dalam pemahaman masyarakat Bangun 

Nikah adalah sebuah solusi, maka ditakutkanya aqad nikah tidak dianggap 
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sesakral “Mi>tha>qan Ghali>z}a” dan dengan motif yang tidak seharusnya 

dilaksanakannya Bangun Nikah pun akan sering terjadi Bangun Nikah 

berulang-ulang hingga dianggap sebagai hal yang biasa. 

Hal tersebut menjadi salah satu perhatian peneliti karena motif dalam 

melaksanakan Bangun Nikah  seperti dikemukakan oleh Imam Ibnu Hajar Al 

Haitami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj adalah semata-mata untuk                 

 Memperindah disini .(memperindah atau berhati-hati)  َجتج جَمْ هَ  لِتجججُ ٍل  جْو اْحِت جا ٍ 

maksudnya adalah dalam kehidupan rumah tangga yang telah dilalui selama 

bertahun-tahun tentunya tak jarang perlu hal-hal istimewa untuk memupuk 

rasa saling mencintai antara pasangan suami istri dalam rangka untuk 

memperindah didalam keluarga. Dengan harapan inilah maka dilaksanakan 

Bangun Nikah karena perasaan setiap manusia ketika mengalami momen 

pernikahan tentunya sangat bahagia dan kebahagiaan itulah yang ingin diulang 

demi memperindah kehidupan rumah tangga pasangan suami istri tersebut. 

Selanjutnya adalah untuk berhati-hati. Dalam kehidupan rumah tangga 

tentunya tidak sekali dua kali pasangan suami istri menghadapi berbagai 

konflik pertengkaran dan percekcokan. Dalam pertengkaran atau percekcokan 

tersebut tak jarang terucap kata-kata yang tak pantas diucapkan bahkan 

bermakna kiasan perceraian. Ditakutkanya perkataan-perkataan tersebut tanpa 

disadari dapat mengurangi kuatnya ikatan perkawinan antara suami dan Istri. 

Maka untuk menguatkan kembali ikatan perkawinan tersebut dilakukanlah 

Bangun Nikah karena dapat dikiaskan apabila aqad diulangi seperti semula 

maka akan kuat seperti tali yang baru lagi dengan ikatan yang kencang. 
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Melihat dari segi hukum melaksanakan Bangun Nikah, bahwa 

beberapa jumhur ulama berpendapat hukum Bangun Nikah  itu sendiri itu 

mubah (diperbolehkan). Jadi pelaksana diperbolehkan untuk melaksanakan 

Bangun Nikah akan tetapi tanpa disadari, mereka merusak kesakralan aqad 

nikah tersebut. Karena aqad suatu pernikahan itu adalah “Mitha>qan Ghali>z}a” 

dikandung arti adalah perjanjian yang berat dan tidak bisa dibuat main-main 

atau menggampangkan suatu aqad dengan mengulang aqad tersebut.  

Dengan begitu dapat diambil kesimpulan bahwa apabila dilihat dari 

segi hukumnya yang diperbolehkan menurut pendapat beberapa jumhur 

ulama, sedangkan dari semua motif pelaksana Bangun Nikah yang ada di 

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo adalah dikarenakan tidak yakinnya 

dengan aqad yang pertama, karena pada h}akikat yang sebenarnya adalah aqad 

yang pertama itu sudah sah secara Agama dan Hukum, dan tidak perlu 

melakukan aqad nikah lagi atau aqad yang kedua. 

Apabila dipahami bahwa pernikahan adalah ikatan yang sangat kuat 

atau “Mitha>qan Ghaliz}a” maka Bangun Nikah bukan merupakan sebuah 

solusi dari berbagai alasan problematika rumah tangga yang mendasari 

terjadinya tajdi>d al- nika>h}} atau Bangun Nikah di Kecamatan Sambit 

Kabupaten Ponorogo. Meskipun dengan alasan antara lain demi murahnya 

biaya, sering terjadi pertengkaran dan percekcokan, maupun tidak cocoknya 

tanggal pernikahan dengan Hitungan Jawa, hubungan jarak jauh bertahun-

tahun sehingga berkurangnya keharmonisan rumah tangga, itu semua tidak 

dapat menghadirkan Bangun Nikah sebagai solusi, karena cukup selama 
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diyakini bahwa sebuah akad itu adalah ikatan yang sangat kuat dan tidak 

pernah rusak menurut shari’at meskipun dengan adanya keragu-raguan terucap 

perkataan yang menjurus ke t}alaq atau tidak, maka pernikahan tetap didalam 

sebuah ikatan yang sangat kuat: 

 اْل جِقْ َ اج يََزجاَ  بِالَ  

Yaitu keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keragu raguan, 

maksudnya apabila dikaitkan dengan suatu ikatan hubungan adalah keyakinan 

di dalam sebuah ikatan yang didalamnya ada keragu-raguan itu belum tentu 

rusak. Karena t}alaq itu bisa dikatakan jatuh apabila memang Pengadilan 

Agama sudah menjatuhkanya sehingga sah secara Agama maupun sah secara 

Hukum. Jadinya didalam sebuah hubungan rumah tangga tidak boleh ada 

keragu-raguan, karena keragu-raguan adalah perbuatan setan. Keyakinan dan 

kepercayaan diantara suami dan istri sangatlah penting didalam menjalani 

kehidupan rumah tangga untuk mencapai keluarga yang saki>nah, mawaddah, 

warahmah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis 

dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terjadinya Bangun Nikah di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo 

dikarenakan motif pertama yang mendasari terjadinya Bangun Nikah 

adalah karena seringnya terjadi pertengkaran, motif  kedua  karena 

menghendaki murahnya biaya perkawinan di KUA  tetapi tidak baik 

menurut hitungan Adat Jawa. Ketiga karena untuk berhati-hati dan 

memperindah keharmonisan hubungan suami istri tersebut.  

2. Berdasarkan hasil dari analisa sebelumnya, bahwa Problematika Bangun 

Nikah di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo berkaitan dengan 

motif yang mendasarinya. Bahwa beberapa jumhur ulama berpendapat 

hukum Bangun Nikah  itu sendiri itu mubah (diperbolehkan). Jadi 

pelaksana diperbolehkan untuk melaksanakan Bangun Nikah akan tetapi 

tanpa disadari, mereka merusak kesakralan aqad nikah tersebut, dengan 

mengulang aqad yang kedua.  

3. Dengan begitu dapat diambil kesimpulan bahwa semua motif pelaksana 

Bangun Nikah yang ada di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo 

adalah dikarenakan tidak yakinnya dengan aqad yang pertama, karena 

pada h}akikat yang sebenarnya adalah aqad yang pertama itu sudah sah 

secara Agama dan Hukum, dan tidak perlu melakukan aqad nikah lagi 

atau aqad yang kedua. 
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B. SARAN 

Dari semua motif tersebut pada intinya kembali pada keyakinan 

masing-masing. Selama meyakini bahwa pernikahan itu masih utuh maka 

pernikahan tersebut tidak rusak dan tidak perlu menghadirkan Bangun Nikah  

sebagai solusi karena pada dasarnya ukuran rusak atau tidaknya perkawinan 

juga tergantung pada putusan Pengadilan Agama bukan semata-mata ih}tiyat 

atau kehati-hatian karena ragu telah mengucapkan kata talaq atau ragu 

tentang rusak atau tidaknya perkawinan. Karena di dalam Al-Qur’an jelas 

disebutkan bahwa pernikahan itu “Mitha>qan Ghali>z}a” yaitu perjanjian yang 

berat bukan untuk main main seperti fakta dilapangan tersebut karena 

sesungguhnya pernikahan itu bukan hanya H}}ablum minannas tapi juga 

H}}ablum minaAllah. 
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