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MOTTo 

 

 بسم اهلل الرمحن احليم

يَو ْنَو َو َّد  لِم َو آَو اٍت ِم َو ْن ٍت اَو ِم ْن آَو اِمِم َو ْنَو َو َو َو ُك ْن ِم ْن َو ْنْن ُكسِم ُك ْن َو ْناَوااًج لِم َوسْن ُك ُك ااِملَويْنْن َو اَواَو َو َو ْنَويْنْن َو ُك ْن َو َو َّدةًجاَو َومحْنَو ًجاِم َّد ِمييَو
( ٢١ ) ُكانَو 

 

Artinya:  Dan di antaratanda-tandakekuasaan-

NyaialahDiamenciptakanuntukmuisteri-isteridarijenismusendiri, 

supayakamucenderungdanmerasatenteramkepadanya, dandijadikan-

Nyadiantaramu rasa kasihdansayang. Sesungguhnyapada yang 

demikianitubenar-benarterdapattanda-tandabagikaum yang berfikir.
1
 

 













                                                           
1
Q.S Ar-Rum: 21 
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ABSTRAK 

 

WAHYU NUR ALFIYAN,Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Tradisi 
Ruwatan Larangan Nikah Di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan 
Kabupaten Pacitan. Skripsi.JurusanAhwaluSyakhshiyahFakultasSyariah 
Institut Agama IslamNegeri (IAIN) Ponorogo.PembimbingDr. Miftahul 
Huda, M.Ag. 

 
Kata Kunci :Pernikahan,Adat, fiqih munakahat, Ruwatan larangan nikah 
 

Setiap daerah dalam mengatur pernikahan tentunya ada perbedaan. 
Perbedaan itu tentunya dengan tujuan yang sama yakni supaya menghindari 
kemafsadatan dan memperoleh kemashlahatan. Di Desa Jati Gunung dalam 
mengatur Pernikahansangatlah menekan akan ajaran dan adat nenek moyang 
terdahulu, yang mana setiap sepasang pria dan wanita yang sudah baligh menurut 
syari‟at yang bukan mahram yang akan melaksanakan pernikahan merekaapabila 
dilarang oleh adat maka tidak boleh dilakukan pernikahan tersebut dan apabila 
tetap ingin melaksanakan maka diharuskan melaksanakan Ruwatannya. 
Berlakunya peraturan tersebut dengan tujuan agar terhindar dari kesusahan yang 
diyakini akan menimpanya. Namun yang menjadi permasalahan yakni Ruwatan 
Larangan Nikah tersebut melanggar ketentuan dalam syari‟at Islam.  

Dengan itu penulis mengambil rumusan masalah pertamaBagaimana 
tinjauan Fiqih Munakahat terhadap bentuk-bentuk larangan menikah di Desa 
Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dan yang keduaBagaimana 
tinjauan Fiqih Munakahat terhadap tata cara Ruwatan larangan menikah di Desa 
Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. 

Untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah tersebut. penulis 
menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif 
kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara (interview) dan 
pengamatan (observation), kemudian dilanjutkan dengan proses editing, 
diklasifikasikan, kemudian dianalisa.  

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkanpertamabahwa Larangan Nikah 
di Desa JatigunungKec. Tulakan Kab. Pacitan bukan termasuk pernikahan yang 
dilarang menurut fiqih munakahat. Karena tidak bertentangan dengan ketentuan-
ketentuan syariat Islam. Kedua tentang tata cara Ruwatan larangan menikah di 
Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitanberupa: Larangan 
membuat Tumpeng ketika walimahan, Pisah selama 40 setelah Akad dan tidak 
boleh mengadakan walimahan selama 40 hari, Yasinan 40 kali dan Tidak 
memasak menggunakan kunyit.mengenai keempat ruwatan larangan menikah 
tersebut Salah satu merupakan perbuatan Ila‟ yaitu “Pisah selama 40 hari setelah 
Akad dan tidak boleh mengadakan walimahan selama 40 hari”.Karena 
didalamnya ada unsur sumpah dari seorang suami untuk tidak bertemu maupun 
menggauli istri selama 40 hari.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

1. Sistemtransliterasi Arab-Indonesia yang 

dijadikanpedomandalampenulisanskripsiiniadalahsebagaiberikut. 

Arab Latin Arab Latin Arab Latin 

 q ق z ز „ ء

 k ك s س b ب

 l ل Sh ش t ت

 m م S ص th ث

 n ن D ض j ج

 w و T ط h ح

 h ھ Z ظ kh خ

 y ي ` ع d د

   gh غ dh ذ

   f ف r ر

 

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskancoretan 

horisontal di atas huruf ā, i̅ dan ā 

3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua 

huruf “ay” dan “aw” 

4. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum 

terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring. 
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5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam trasliterasi. 

Trasliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir. 

6. Kata yang berakhiran dengan ta̅‟ marbutah dan berkedudukan sebagai sifat 

(na‟at) dan ida̅fah ditrasliterasikan dengan “ah”. Sedangkan 

mudafditrasliterasikan dengan “at”. 

7. Kata yang berakhir dengan ya‟mushaddadah (ya‟ bertashdid) ditrasliterasikan 

dengan i̅ . Jika ī diikuti dengan ta̅‟ marbūtah  maka trasliterasinya adalah īyah. 

Jika ya‟ bertashdid berada ditengah kata ditrasliterasikan dengan yy. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang dianjurkan oleh Allah SWT 

dan Rasul-Nya bagi umat manusia. Pernikahan amat penting kedudukannya 

sebagai dasar pembentuk keluarga sejahtera,
2
 berkembangbiak dan 

melangsungkan kelestarian hidupnya.
3
 

Perkawinan juga merupakan momen yang paling penting dan berarti 

bagi kehidupan manusia di muka bumi ini.
4
Islam menyukai perkawinan dan 

akibat baik yang bertalian dengan perkawinan, bagi yang bersangkutan, bagi 

masyarakat maupun bagi kemanusiaan pada umumnya.
5
 Islam mensyariatkan 

perkawinan dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga 

Sakinah, Mawadah, Warahmah.
6
 Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT : 

اَو ِمنْن آآَو اِمهِم أَونْن خَو َوقَو لَو ُكمْن  ِمنْن أَو ْنْن ُكسِم ُكمْن أَو ْناَوااًج  لِم َوسْن ُك ُك ا اِملَويْنْن َو  اَواَو َولَو بْنَويْنْن َو ُكمْن  َو َو َّدةًج 
( ٢١)اَو َومحْنَو ًج اِمنَّد ِفِم ذَولِم َو آلآَو تٍت لِم َو ْنمٍت آْنَو ْنَو َو َّدرُكانَو 

 
 

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasan-Nya ialah Dia mencipyakan 

untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

                                                           
2
 Purna “Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan Resepsi Pernikahan (Walimatul „urs) 

di Desa Kebloran Kec. Kragan Kab. Rembang” skripsi (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 

2008) 

3
 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunah, terj: Mahyudin (Bandung: Al-Ma‟arif, 1996), 9. 

4
 Kompilasi Hukum Islam, (Bandung:Citra Umbara, 2007), 288. 

5
 H.S.A Al Hamdani, Risalah Nikah, Cetke-2 (Jakarta: Pustaka Amani, 2011),6. 

6
 Kompilasi Hukum Islam, (Bandung:Citra Umbara, 2007), 288. 
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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.
7
 

 

Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk 

mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang 

sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum 

yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan 

pertolongan antara satu dengan yang lainnya 

Pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup 

dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya saja, 

melainkan antara dua keluarga. Karena dari baiknya pergaulan antara suami 

dengan istrinya, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada 

semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka akan menjadi 

satu dalam segala urusan tolong menolong sesamanya dalam menjalankan 

kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan akan 

terpelihara dari kebiasaan hawa nafsunya.
8
 

Untuk mewujudkannya, maka memilih pasangan merupakan hal yang 

perlu diperhatikan. Islam memberikan keleluasaan dalam mencari pasangan 

hidup menurut selera masing-masing.
9
 Dalam menuju perkawinan yang 

dimaksudkan untuk benar-benar hidup berumah tangga, soal pilihan jodoh 

                                                           
7
 Q.S Ar-Rum: 21 

8
 Lihat skripsi Purnadi NIM : 2102032 Fakultas Syari‟ah Institut Agama Islam Negeri 

Walisongo Semarang 2008 “Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan Resepsi Pernikahan 

(Walimatul „urs) di Desa Kebloran Kec. Kragan Kab. Rembang” 

9
 Didi Jubeidi,  Membina Rumah Tangga Islam di Bawah Naungai Ridho Ilah (Bandung: 

Pustaka Setia, 2000), 13. 
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yang tepat merupakan setengah dari suksesnya perkawinan.
10

 Mencari 

pasangan, baik calon suami dan istri tidak boleh dilakukan sembarangan. Juga 

tidak boleh semata-mata pertimbangan kepentingan pribadi.
11

  

Termasuk juga dalam hal yang tidak lepas dari perhatian ajaran Agama 

Islam, adalah aturan-aturan perkawinan, yang dalam Hukum Islam dinyatakan 

sebagai akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya 

termasuk ibadah, dengan tujuan pencapaian rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah, warrahmah.  

Adapun tujuan dari pernikahan menurut Agama Islam adalah untuk 

memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, 

sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban 

anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin 

yang disebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan batin, sehingga 

timbul kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.
12

 

Namun dalam mewujudkan dari tujuan nikah tersebut harus 

melaksanakan hak dan kewajiban dalam hidup berumah tangga.  Adanya hak 

dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat 

dilihat dalam beberapa ayat al-Qur‟an, pada surat al-Baqarah (2) ayat 228: 

                                                           
10

 Nasrudin Latif, Ilmu Perkawinan; Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga 

(Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), 19. 

11
 Ansyari Thayib, Struktur Rumah Tangga Muslim (t.tp.:Risalah Gusti,t.th.), 41. 

12
 Purna “Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan Resepsi Pernikahan (Walimatul 

„urs) di Desa Kebloran Kec. Kragan Kab. Rembang” skripsi (Semarang: IAIN Walisongo 

Semarang, 2008) 
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ٌ  اَوال َّدهُك عَوزِمآٌز حَو ِميٌم  ( ٢٢٨)اَوَلَوُكنَّد  ِمثْنلُك الَّديِمي عَو َويْن ِمنَّد بِم لْن َو ْنرُكافِم اَولِم رِّاَو لِم عَو َويْن ِمنَّد  َو َواَو
 

Artinya: Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 

kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, 

mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah 

Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana
13

. 
Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga 

mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri 

semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan 

kedudukan istri semisal atau setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan 

suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih 

tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung 

ayat tersebut  di atas. 

Keberadaan laki-laki dan perempuan merupakan dua fondasi pokok 

dalam kehidupan keluarga. Namun sesuai hukum penciptaan, kaum lelaki 

lebih mengutamakan akal ketimbang perasaannya. Berkenaan dengan itu, 

Allah SWT melimpahkan wewenang kepada kaum laki-laki untuk memimpin 

bahtera hidup rumah tangga. 

Allah SWT melimpahkan tugas dan tanggung jawab yang jauh lebih 

berat dan sulit kepada kaum lelaki ketimbang yang diberikan kepada kaum 

perempuan. Dengan kapasitas dan kemampuan akalnya, seorang lelaki dapat 

mengatur kehidupan rumah tangga dengan baik. Dengannya, kebahagian 

hidup keluarga niscaya akan dapat diraih. Rasulullah saw bersabda, “Allah swt 

akan menanyakan kepada setiap pemimpin tentang bagaimana keadaan yang 

                                                           
13

 Al-Baqarah, Ayat 228 



 

xx 

 

dipimpinnya, dijaga ataukah tidak, sampai kemudian Allah bertanya kepada 

kaum laki-laki perihal keluarganya.” 

Beberapa Kewajiban Istri yaitu Taba‟ul Makna taba‟ul adalah ketaatan 

serta kepatuhan istri terhadap suaminya dengan cara menghormati, 

menghargai, mematuhi, dan menjaga kehormatan serta harta benda sang 

suami.14 Wanita Muslimah yang senantiasa menjalankan ajaran agamanya 

akan selalu mentaati suaminya,15 tanpa sedikit pun membantahnya, berbakti 

kepadanya, dan berusaha untuk mencari keridhaannya serta memberikan 

kebahagiaan pada dirinya, meskipun dia hidup dalam kemiskinan dan 

kesulitan.  

Kemudian yang kedua Memelihara rumah, mengurus suami  dan anak-

anaknya Wanita Muslimah yang cerdas mengetahui tanggung jawab yang 

diberikan Islam kepadanya dalam memelihara rumah,16 mengurus suami  dan 

anak-anaknya. Dikhususkan penyebutan dirinya merupakan penghormatan 

Islam kepada wanita dalam memikul tanggung jawab tersebut. Hal itu 

disebutkan dalam sebuah hadits yang di dalamnya Rasulullah menjadikan 

setiap individu di dalam masyarakat Islam bertanggung jawab terhadap apa 

yang berada di bawah tanggungan dan kendalinya. Di mana tidak seorang pun 

dari laki-laki maupun wanita yang bisa lepas dari tanggung jawab tersebut. 

Disini juga disebutkan Beberapa Kewajiban Suami Memberi Nafkah Yang 
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dimaksud dengan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku 

menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain. 

Nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya, dan tidak ada 

perbedaan pendapat mengenai masalah ini.
17

 Bahkan al-Qur‟an sendiri telah 

mewajibkan hal itu melalui firman Allah SWT: 

 

لِميْنُك ْن ِمقْن ذُكا سَو َو ٍت  ِمنْن سَو َو ِمهِم اَو َونْن قُكدِم َو عَو َويْنهِم  ِم ْنقُكهُك فْنَو ْنيْنُك ْن ِمقْن ِمِمَّد  آاَو هُك ال َّدهُك ال آُك َو ِّفُك ال َّدهُك 
رًجا  رٍت آُكسْن ( ٧) ْنَو ْنسًج  اِمال  َو  آاَو هَو  سَويَوجْن َولُك ال َّدهُك بْنَو ْندَو عُكسْن

 

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 

kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah 

memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah 

tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa 

yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan 

kelapangan sesudah kesempitan.
18

 

 
Selain memberi nafkah suami juga berkwajiban Berlaku Baik terhadap 

Istri. Allah Ta‟ala berfirman, 

هَو ُك ا بِم ْنَو ْنضِم  َو   آَو  أَوآْنُّ َو  الَّديِمآنَو آ َو ُك ا ال َيَوِملُّ لَو ُكمْن أَونْن اَورِمثُك ا ال ِّسَو ءَو كَورْنهًج  اَوال اْنَو ْنضُك ُك هُكنَّد لِم َويْن
رُكاهُكنَّد بِم لْن َو ْنرُكافِم فَوإِمنْن كَورِمهْن ُك ُك هُكنَّد فْنَو َوسَوى أَونْن  شَو ٍت  ُك ْنَويْنِّ َو ٍت اَوعَو شِم آاْنَويْن ُك ُك هُكنَّد اِمال أَونْن آَو ْناِمنيَو بِم َو حِم

يْنْنرًجا كَوثِمريًجا  رَوهُك ا شَويْنئًج  اَوَيَوْن َولَو ال َّدهُك فِميهِم خَو ( ١٩)اَو ْن
 

Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai 

wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan 

mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang 

telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan 

pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara 

patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka 
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bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, 

Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
19

 

 
Seorang istri berharap agar suaminya lebih menghormati dirinya 

ketimbang orang lain. Harapannya ini jelas dibenarkan. Sebab, suami adalah 

teman hidup dan penghibur terbaik bagi hatinya. Sepanjang hari dirinya 

bekerja demi kesenangan anak-anak. Salahkah kalau dirinya kemudian 

menganggap pantas dihormati? Menghormati istri tidak akan mengurangi 

kewibawaan seorang suami. Bahkan sebaliknya, kian mengukuhkan kesetiaan 

dan kecintaan suami kepada istri, sekaligus sebagai tanda terima kasih. 

Janganlah seorang suami menggunakan kata-kata yang tidak senonoh ketika 

berbincang dengan istri. Janganlah berteriak sewaktu memanggilnya.  

Bermain dan Bercanda dengan Istri juga merupakan kwajiban. Seorang 

suami harus berlaku penuh sayang kepada istrinya, dan berusaha menghibur 

dengan bermain serta bercanda,20 karena hal itu dapat menyenangkan hati 

istri. Sesungguhnya seorang wanita sebelum menikah mendapatkan kasih 

sayang serta kelembutan dari kedua orang tuanya. Namun setelah mengikat 

janji suci pernikahan, ia berlepas diri dari semua itu, untuk kemudian 

menambatkan tali kasih sayang dan pengertiannya kepada suaminya. Dalam 

benaknya, ia berharap agar di rumah suaminya kelak dirinya dapat mereguk 

cinta kasih sayang dari suaminya, sebagaimana yang sebelumnya ia peroleh 

dari kedua orang tuanya. Bahkan, dirinya berharap agar suaminya mencintai 

dan mengasihinya lebih daripada cinta dan kasih kedua orang tuanya.  
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Sabda Rasulullah: “Orang-orang mukmin yang paling sempurna 

imannya dan paling baik akhlaknya ialah yang paling lembut terhadap 

istrinya.”  

Di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, terdapat 

tradisi ruwatan larangan nikah. Seorang pasangan yang sedang melaksanakan 

Khitbah di rumah calon mempelai Putri, mereka melakukan rituwal penentuan 

kecocokan dan penentuan hari akad yang dipimpin oleh seorang tokoh 

masyarakat yang dianggapnya mampu dalam melakukan ritual kedua calon 

mempelai tersebut (Dukun), penentuan tersebut diambil dari weton kelahiran 

dan urutan anak dari saudara kedua calon mempelai.  

Apabila dalam ritual tersebut menghasilkan bahwa kedua calon 

mempelai tersebut dilarang menikah, maka tokoh masyarakat yang memimpin 

ritual tersebut (Dukun) akan memberikan saran ruwatan yang ditempuh agar 

larangan tersebut tidak menjadi larangan lagi baginya. saran yang diberikan 

oleh Dukun pada setiap kasus itu tidak  sama. Diantaranya saran-saran 

Ruwatan larangan nikah adalah membaca surat Yasin 40x dan dilakukan 40 

orang dimalam akad kedua calon mempelai, selama 40 hari setelah pernikahan 

dilarang mengadakan hajatan (gindurenan), larangan untuk melakukan 

pernikahan secara terang-terangan, Larangan mengunjungi rumah mertua 

selama 40hari setelah pernikahan,  pisah 40 hari setelah akad pernikahan. 

Dari ruwatan yang dilakukan kedua calon mempelai tersebut, ada yang 

dibenarkan oleh syara‟ dan ada yang melanggar syara‟. Maka dari itu kami 

mengambil judul ini dengan maksud akan meneliti bagaimana hukumnya 
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melaksanakan ruwatan tersebut, bagaimana pandangan masyarakat terhadap 

ruwatan larangan nikah.
21

 

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana tinjauan Fiqih Munakahat terhadap bentuk-bentuk larangan 

menikah di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan  ?  

2. Bagaimana tinjauan Fiqih Munakahat terhadap tata cara Ruwatan larangan 

menikah di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk  Ruwatan larangan nikah  di Desa 

Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dari segi Fiqih 

Munakahat. 

2. Untuk tata cara Ruwatan larangan menikah di Desa Jatigunung Kecamatan 

Tulakan Kabupaten Pacitan segi Fiqih Munakahat. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a) Manfaat penelitian ini agar dapat menjadi bahan informasi terhadap 

kajian akademis sebagai masukan bagi peneliti yang lain dalam tema 

yang terkait sehingga dapat dijadikan referensi bagi peneliti 

berikutnya. 
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b) Secara pribadi dapat menambah ilmu, informasi dan pengalaman 

mengenai Hukum Islam dan kebudayaan masyarakat yang 

bersangkutan supaya kedepannya dapat memberikan kontribusi 

positif terhadap masyarakat dalam membuat dan menetapkan aturan. 

2. Manfaat Praktis  

a) Secara sosial, dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang 

berkepentingan untuk mamahami bagaimana Fiqih Munakahat 

memandang tradisi Ruatan larangan menikah di Desa Jatigunung 

Kec. Tulakan Kab. Pacitan  

b) Sebagai bahan wacana, diskusi dan informasi bagi mahasiswa 

Fakultas Syari‟ah. 

E. TELAAH PUSTAKA 

Untuk pembahasan kali ini dengan pembahasan tentang Ruwatan 

Larangan Nikah, jikalau dipandang secara rinci dan teliti maka karya ilmiah 

yang akan akmi bahas ini tentunya ada beberapa kesamaan dan perbedaan 

namun lebih dominan perbedaannya, berikut peneliti akan memaparkan karya-

karya ilmiah beserta kesamaan dan perbedaan terhadap peneliti sebelumnya: 

Nur Aisyah, 2015 dengan Judul “Larangan Menikah Sesuku Di Desa 

Sipungguk Kecamatan Solo Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Pandangan 

Islam”. Dalam skripsi tersebut  Penulis memaparkan tiga rumusan masalah 

yaitu bagaimana pernikahan sesuku, mengapa ada larangannya  dan 

bagaimana perspektif Islam terhadap pernikahan Sesuku Di Desa Sipugguk. 

dari ketiga rumusan masalah diatas hasil analisa penulis adalah bahwa 
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larangan pernikahan sesuku tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam 

karena dalam Al-Qur‟an dan Al-Hadist tidak ada ketentuan mengenai larangan 

tersebut.
22

 

Muchammad Iqbal Ghozali, 2012 dengan Judul “Larangan Menikah 

Pada Dino Geblak Tiyang Sepuh Di Masyarakat Kampung Sanggrahan 

Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Dalam Prespektif Hukum Islam” dalam 

skripsi tersebut Penulis memaparkan dua rumusan masalah yaitu apa yang 

melatarbelakangi munculnya larangan pernikahan pada Dino Geblak Tiyang 

Sepuh  di kampung sanggrahan, kecamatan Mlati, kabupaten Sleman. Dari 

kedua rumusan masalah hasil analisa Penulis adalah larangan menikah pada 

Dino Geblak Tiyang Sepuh tidak termasuk kedalam larangan-larangan yang di 

syariatkan oleh Allah SWT melalui hukum islam.
23

 

Dalam pembahasan-pembahasan penelitian sebelumnya hanya  

memfokuskan pada tradisi larangan menikah saja sedangkan pembahasan 

yang akan kami teliti yaitu Ruwatan dari larangan menikah di desa jatigunung 

kecamatan tulakan kabupaten pacitan.  

F. METODOLOGI PENELITIAN 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Pendekatan ini menggunakan metode penelitian dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang 
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menghasilkan data deskriptif  berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
24

 Dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif ini peneliti dapat menemukan data-data yang 

dikumpulkan kemudian dianalisis, sehingga memunculkan teori-teori yang 

relevan untuk acuan peneliti. Karena peneliti mempunyai seperangkat 

tujuan penelitian yang diharapkan bisa tercapai untuk memecahkan 

sejumlah masalah penelitian. Sebagaimana tujuan dan rumusan masalah 

penelitian sudah dipaparkan diatas. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus 

(case study) merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap suatu 

“kesatuan sistem”. Kesatuan ini dapat berupa program, kegiatan, peristiwa. 

Studi kasus adalah suatu penelitian yang diarahkan untuk menghimpun 

data, mengambil makna, memperoleh pemahaman dari kasus tersebut.
25

 

Jenis penelitian studi kasus ini, digunakan karena peneliti meneliti 

terkait dengan bagaimana Fiqih Munakahat meninjau terhadap Tradisi 

Ruwatan Larangan Nikah. 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah pengumpul data, orang 

yang ahli dan memiliki kesiapan penuh untuk memahami situasi, ia 

                                                           
24

 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 

2001), 3. 

25
 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2009), 64. 



 

xxviii 

 

sebagai peneliti sekaligus sebagai instrumen.
26

 Oleh karena itu, dalam 

penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh 

sekaligus pengumpulan data, sedangkan instrumen yang lain sebagai 

penunjang. Maka sebagai instrument kunci, peneliti berusaha berinteraksi 

secara langsung dengan subyek penelitiannya. 

3. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di wilayah 

Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan karena lokasi 

tersebut merupakan Daerah yang masih menerapkan tradisi Ruwatan 

Larangan Nikah dan Kepercayaan mengenai adat tersebut sangat kuat. 

 

4. Data dan Sumber Data 

Data yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini adalah data yang 

dihasilkan dari : 

a. Observasi 

peneliti akan melakukan observasi ke lokasi penelitian dengan 

mempersiapkan berbagai pertanyaan untuk digali di lokasi tersebut. 

Data yang peneliti cari  adalah data bagaimana bentuk-bentuk larangan 

nikah Di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. 

b. Wawancara 

Peneliti akan melakukan wawancara di lokasi penelitian dengan 

menyiapkan pertanyaan-pertanyaan sehingga dapat memperoleh tujuan 
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wawancara dengan baik. Data yang akan peneliti cari adalah data 

bagaimana tata cara ruwatan larangan nikah Di Desa Jatigunung 

Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. 

c. Bahan tertulis  

Peneliti akan mencari bahan-bahan tertulis yang dapat mendukung 

peneliti tentang Ruwatan larangan menikah Di Desa Jatigunung 

Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan 

pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan 

teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi sistematis, 

wawancara terstruktur dan dokumantasi resmi.
27

 

a. Observasi 

Metode observasi merupakan metode pengumpul data yang 

dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik 

gejala-gejala yang diselidiki. Observasi dilakukan menurut prosedur 

dan aturan tertentu sehingga dapat diulangi kembali oleh peneliti dan 

hasil observasi memberikan kemungkinan untuk ditafsirkan secara 

ilmiah.
28
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Adapun data-data yang akan diobservasi antara lain data-data 

dalam Tradisi Ruwatan Larangan Nikah, dan berbagai kegiatan yang di 

langsungkan dalam pelaksanaan Ruwatan Larangan Nikah. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviener) yang  memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
29

 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitan ini adalah 

wawancara terstruktur. Karena dalam penelitian ini peneliti 

menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan 

diajukan sebagai pencarian jawaban terhadap hipotesis kerja serta 

pertanyaan-pertanyaannya disusun dengan rapi dan ketat. Adapun 

data-data yang akan dijadikan wawancara adalah berbagai bentuk 

larangan nikah dan cara meruwatnya. 

c. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya 

monumental dari seseorang.
30

 

Dalam penelitian ini peneliti akan mengambil teknik 

pengumpulan data yaitu dokumentasi resmi dan arsip-arsip dari 
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kegiatan pelaksanaan Ruwatan Larangan Nikah di desa Jatigunung 

Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. 

6. Teknik Analisis data 

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di 

informasikan kepada orang lain. 

Dalam analisis ini penulis menggunakan model analisis Spradley 

yang merupakan kegiatan interpretasi yakni memberikan arti signifikan 

terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan antara 

dimensi-dimensi uraian. Untuk melakukan hal ini peneliti dibantu dengan 

seperangkat teori yang telah dipilih dan disiapkan
31

 

 

7. Pengecekan keabsahan data  

Dalam penelitian ini penulis memilih keabsahan data dengan 

pendekatan dokumentasi ditriangulasi dengan teknik wawancara dengan 

sang tokoh. Dengan demikian pendekatan dokumen triangulasi dilakukan 

menurut : 

1) Bentuk-bentuk larangan nikah di desa jatigunung kec. Tulakan 

2) proses pelaksanaan Ruwatan larangan nikah di desa jatigunung kec. 

Tulakan.
32
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8. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian ini dibagi menjadi 3 tahap yaitu  

a. Menentukan masalah penelitian, dalam tahap ini peneliti mengadakan 

studi pendahuluan.
33

  

b. Pengumpulan data, pada tahap ini peneliti mulai dengan menentukan 

sumber data, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan 

dari segenap individu yang berkompeten. Pada tahap ini diakhiri 

dengan pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, 

wawancara dan dokumentasi.  

c. Analisis dan penyajian data, yaitu menganalisis data dan akhirnya 

ditarik suatu kesimpulan. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah dan 

memberikan gambaran terhadap maksud yang terkandung dalam penelitian 

ini, untuk memudahkan penyusunan hasil penelitian ini dibagi menjadi 

beberapa BAB yang dilengkapi dengan pembahasan-pembahasan yang 

dipaparkan secara sistematis yaitu: 

BAB Pertama Pendahuluan yang berisi tinjauan secara global 

permasalahan yang dibahas, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, fokus 

penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

                                                           
33

 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 

h. 3 70 



 

xxxiii 

 

Bab Kedua Kajian Teori Tentang Pernikahan menurut Fiqih 

Munakahat. Kajian teori Berfungsi menjelaskan teori tentang tradisi larangan 

menikah dan serta cara Ruwatannya. Sedangkan telaah hasil penelitian 

terdahulu berfungsi untuk mengetahui sisi mana dari peneliti yang telah 

diungkap dan sisi lain yang belum terungkap, diperlukan kajian terdahulu. 

Dengan demikian akan mudah untuk menentukan fokus yang akan dikaji yang 

belum disentuh oleh peneliti-peneliti terdahulu yang berkaitan dengan Tradisi 

Ruwatan Larangan Menikah. 

Bab Ketiga bentuk-bentuk larangan dan Ruwatan larangan nikah Di 

Desa Jatigunug Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Temuan penelitian, 

berfungsi menjelaskan hasil temuan di lapangan yang terdiri dari data umum 

dan data khusus. Data umum meliputi gambaran umum lokasi penelitian yaitu 

tentang letak geografis, struktur demografis, keadaan sosial keagamaan, 

keadaan sosial kebudayaan dan keadaan sosial ekonomi masyarakatdi Desa 

Jatigunung kec. Tulakan Kab. Pacitan, data khusus merupakan deskripsi data 

tentang pelaksanaan dan proses Ruwatan Larangan Nikah Di desa Jatigunug 

Kec. Tulakan Kab. Pacitan. 

BAB Keempat Analisis  tentang bentuk-bentuk larangan menikah dan 

tatacara Ruwatan larangan menikah ditinjau dari fiqih munakahat. 

Pembahasan, merupakan analisis data tentang tradisi Ruwatan larangan nikah, 

kemudian  pendapat ahli agama tentang tradisi ruwatan larangan nikah, 

tentang bentuk-bentuk pernikahan yang dilarang menurut tradisi dan 

bagaimana cara meruwatnya serta alasan masyarakat masih melakukan 
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ruwatan larangan menikah dan dampak terhadap keluarga terkhusus pada 

keharmonisan dan tata asuh keluarga akibat pelaksanaan Ruwatan Larangan 

nikah. 

BAB Kelima Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran yang 

berfungsi untuk mempermudah pembaca dalam mengambil intisari dari 

penelitian yang telah dilakukan. 

BAB II 

PERNIKAHAN MENURUT FIQIH MUNAKAHAT, KAIDAH AL-‘URF 

DALAM KAJIAN USHUL FIQIH, ILA’ DAN KAIDAH FIQIYAH 

 

A. Pengertian pernikahan 

Dalam bahasa indonesia kata pernikahan berasal dari “kawin” yang 

menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan 

hubungan kelamin atau bersetubuh. Sedangkan menurut istilah Hukum islam 

sama dengan kata “nikah” dan kata “zawaj“. Nikah menurut bahasa adalah 

berkumpul, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh atau 

“wathi” atau akad nikah yang berarti mengadakan perjanjian Pernikahan.34 

Sedangkan menurut istilah ada perbedaan pendapat, namun penulis 

mengambil satu pendapat saja yaitu 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, pendapat ini sesuai dengan 
                                                           

34
 Syaikh Muhammad Qosim Al-Ghozy, Fathul Qorib Almujib, (Jakarta:Dar Al-Kutub, 

2003), 101. 



 

xxxv 

 

pendapat Muhammad Abu Ishrah, yang mana memberikan definisi yang lebih 

luas.  

Dari definisi tersebut mengandung aspek akibat hukum, 

melangsungkan pernikahan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta 

bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong, 

karena pernikahan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya 

terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.35 

Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap 

melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dalam 

Pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk-makhluk 

lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan 

dan betina secara bebas atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga 

kehormatan dan martabat manusia, Allah memberikan tuntutan yang sesuai 

dengan martabat manusia. Bentuk pernikahan ini memberi jalan yang aman 

pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga 

harga diri agar ia tidak laksana rumput yang dapat di makan oleh binatang 

ternak manapun dengan seenaknya.36 

Pernikahan adalah suatu perjanjian perikatan antara orang laki-laki dan 

orang perempuan, dalam hal ini pernikahan merupakan perjanjian yang sakral 

untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, bahkan dalam pandangan 

masyarakat pernikahan itu bertujuan membangun, membina dan memelihara 
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36
 Slamet Dan Aminuddin, Fiqih Munakahat I, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), 298. 



 

xxxvi 

 

hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, seperti yang telah diisyaratkan 

dalam Al-Quran surat al-Rum ayat 21. 

                         

                  
 

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu istri-istri 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 

berpikir”.
37

 

Pernikahan bagi manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis 

kelamin yang berbeda, sebagai makhluk yang disempurnakan Allah, maka 

pernikahan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan 

kekal. Dengan demikian agama Islam memandang bahwa, pernikahan 

merupakan basis yang baik dilakukan bagi masyarakat karena pernikahan 

merupakan ikatan lahir batin yang sah menurut ajaran Islam, dan merupakan 

perjanjian yang mana hukum adat juga berperan serta dalam penyelesaian 

masalah-masalah pernikahan seperti halnnya Pernikahan dini atas latar 

belakang yang tidak lazim menurut hukum adat hingga hal ini adat 

menjadikan hukum untuk mengawinkan secara mendesak oleh aparat desa, 

yang itu mengacu kepada kesepakatan masyarakat yang tidak lepas dari unsur 

Agama Islam.38 
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B. Dasar Hukum Pernikahan 

Hukum pernikahan itu asalnya Mubah (boleh), dalam artian tidak 

diwajibkan tetapi juga tidak dilarang. Adapun dasarnya Firman Allah: 

                      

                 
 

  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 karunia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi 

Maha Mengetahui”.
 39

 

Dengan berdasarkan pada perubahan illat-nya atau keadaan masing-

masing orang yang hendak melakukan pernikahan, maka pernikahan 

hukumnya dapat menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram. 

Pernikahan hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang dilihat dari 

segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk kawin dan dari segi materi telah 

mempunyai sekedar biaya hidup, maka bagi orang demikian itu sunnah 

baginya untuk kawin. Sedangkan ulama Syafi‟yah menganggap bahwa niat 

itu sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan 

ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan.40 

Pernikahan hukumnya menjadi wajib apabila seseorang dilihat dari 

segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaninya sudah mendesak 

untuk kawin, sehingga kalau tidak kawin dia akan terjerumus melakukan 
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penyelewengan, maka bagi orang yang demikian itu wajiblah baginya untuk 

kawin. 

Pernikahan hukumnya menjadi makruh apabila seseorang yang 

dipandang dari segi jasmaninya sudah wajar untuk kawin, tetapi belum sangat 

mendesak sedang biaya untuk kawin belum ada, sehingga kalau kawin hanya 

akan menyengsarakan hidup isteri dan anak-anaknya, maka bagi orang yang 

demikian itu makruh baginya untuk kawin. 

Pernikahan hukumnya menjadi haram apabila seseorang itu menyadari 

bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, 

melaksanakan kewajiban batin seperti mencampuri isteri. Sebaliknya bagi 

perempuan bila ia sadar dirinya tidak mampu memenuhi hak-hak suami, atau 

ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, 

karena sakit jiwa atau kusta atau penyakit lain pada kemaluannya, maka ia 

tidak boleh mendustainya, tetapi wajiblah ia menerangkan semuanya itu 

kepada laki-lakinya. Ibaratnya seperti seorang pedagang yang wajib 

menerangkan keadaan barang-barangnya bilamana ada aibnya. 

Dalam pernikahan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal itu 

adalah syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Adapun syarat dan rukun 

merupakan perbuatan hukum yang sangat dominan menyangkut sah atau 

tidaknya perbuatan tertentu dari segi hukum. Kedua kata tersebut 
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mengandung yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang 

harus diadakan.41 

Diantaranya adalah persetujuan para pihak. Menurut hukum Islam 

akad (perjanjian) yang didasarkan pada kesukarelaan kedua belah pihak calon 

suami isteri. Karena pihak wanita tidak langsung melaksanakan hak ijab 

(penawaran tanggung jawab), disyaratkan izin atau meminta persetujuan 

sebelum pernikahan dilangsungkan, adanya syarat ini berarti bahwa tidak 

boleh ada pihak ketiga (yang melaksanakan ijab) memaksa kemauannya tanpa 

persetujuan yang punya diri (calon wanita pengantin bersangkutan). Di masa 

lampau banyak gadis yang merana kawin paksa dibawah umur. 

C. Rukun Dan Syarat Pernikahan 

Rukun dan Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya 

pernikahan. Apabila rukun dan syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sah 

pernikahan tersebut dan dalam pernikahan ini akan menimbulkan kewajiban 

dan hak bagi suami isteri. Berikut rukun dan syarat pernikahan
42

 

1. Adanya calon suami, adapun syarat-syarat calon suami yaitu: 

a. Islam   

b. Lelaki yang tertentu  

c. Bukan lelaki mahram dengan calon isteri Artinya kedua calon 

pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram 
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untuk sementara maupun untuk selama-lamanya, Seperti yang telah 

dijelaskan dalam al-Quran : 

                     

                    

                    

                       

                  

                  

     
Artinya : “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-

anakmu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang 

perempuan, saudara saudara ibumu yang perempuan, 

anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-

laki, anakanak perempuan dari saudara-saudaramu yang 

perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-

saudara sesusuan, ibu-ibu isterimu (mertua) ank-anak 

isterimu yang ada dalam pemeliharaanmu, dari isteri 

yang telah kamu campuri, tetapi bila kamu belum 

menyampuri isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka 

tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan 

bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan 

menghimpunkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang 

bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, 

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang”
43

 
 

Dari ayat tersebut kita dapat memilih bahwa pada ayat tersebut 

terbagi menjadi tiga hal:  

1) Karena ada hubungan nasab (larangan ini untuk selama-lamanya). 
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2) Larangan pernikahan karena ada hubungan musaharah 

(pernikahan). 

3) Larangan pernikahan karena susuan. 

d. Mengetahui bahwa perempuan yang hendak dikawini adalah sah 

dijadikan isteri. 

2. Adanya calon isteri dengan Syarat  

a. Islam  

b. Perempuan tertentu  

c. Baligh  

d. Bukan perempuan mahram dengan calon suami  

e. Bukan seorang khunsa  

f. Bukan dalam ihram haji atau umrah  

g. Tidak dalam iddah  

h. Bukan isteri orang
44

 

3. Adanya Wali   

Kata “wali” menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu al-

Wali dengan bentuk jamak لِميَو ء  yang berarti pecinta, saudara, atau أَواْن

penolong. Sedangkan menurut istilah, kata “wali” mengandung pengertian 

yaitu Seseorang yang mempunyai kekuasaan atau kemampuan yang 

melekat pada dirinya atas pen-tasharrufan sesuatu tanpa harus meminta 

izin pada seseorang pun. Wali dalam nikah adalah yang padanya terletak 
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sahnya akad nikah, maka tidak sah nikahnya tanpa adanya (wali)
45

 atau 

seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap 

dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama 

orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki sesuatu kekurangan 

pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, 

baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya.
46

 

Keberadaan wali dalam pernikahan merupakan sesuatu yang mesti 

dan tidak sah akad pernikahan yang tidak dilakukan oleh wali. Nabi Saw 

bersabda, “tak ada nikah tanpa wali.” Seandainya ada seorang perempuan 

menikahkan dirinya, baik secara langsung dengan cara melakukan akad 

nikah sendiri ataupun ia mewakilkannya kepada orang lain, maka 

pernikahan tersebut tidak sah (batal).
47

 Wali itu ditempatkan sebagai rukun 

dalam pernikahan menurut kesepakatan ulama‟ secara prinsip. Dalam akad 

pernikahan wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas 

nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta 

persetujuannya untuk kelangsungan pernikahan tersebut. 

Dalam kependudukannya sebagai orang yang bertindak atas nama 

mempelai perempuan dalam melakukan akad terdapat beda pendapat 

dikalangan ulama‟. Terhadap mempelai yang masih kecil, baik laki-laki 
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atau perempuan ulama‟ sepakat dalam mendudukkannya sebagai rukun 

atau syarat dalam akad pernikahan. Alasannya ialah bahwa mempelai yang 

masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh 

karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya, namun terhadap 

perempuan yang telah dewasa baik ia telah janda atau masih perawan, 

ulama‟ berbeda pendapat.
48

 

Wali menurut ajaran Syafi‟i dan Maliki merupakan soal penting. 

Menurut ajarannya, tidak ada nikah tanpa wali. Hanafi dan Hanbali lain 

lagi pandangannya, walaupun nikah itu tidak dipakai wali, nikahnya tetap 

sah.
49

 Beda pendapat itu disebabkan oleh karena tidak adanya dalil yang 

pasti yang dapat dijadikan rujukan.  

Memang tidak ada satu ayat al-Qur‟an pun yang jelas secara ibarat 

al-Nash yang menghendaki keberadaan wali dalam akad pernikahan. 

Namun dalam al-Qur‟an terdapat petunjuk nash yang ibarat-nya tidak 

menunjuk kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara 

isyarat nash dapat dipahami menghendaki adanya wali. Disamping itu, 

terdapat pula ayat-ayat al-Qur‟an yang dipahami perempuan dapat 

melaksanakan sendiri pernikahannya. Diantara ayat al-Qur‟an yang 

mengisyaratkan adanya wali adalah sebagai berikut: 
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Artinya  : Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai 

idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) 

dengan calon suaminya, ) apabila telah terjalin kecocokan di 

antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan 

kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah 

dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan 

Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. 
50

 

 

Surat al-Baqarah (2) ayat 221: 

                       

                     

                       

                      
Artinya  : Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum 

mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang 

beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia 

menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-

laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum 

mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang 

beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia 

menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah 

mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) 

menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka 

mengambil pelajaran. 
51

 
 

Ibarat nash ketiga ayat tersebut di atas tidak menunjukkan 

keharusan adanya wali, karena yang pertama larangan menghalangi 

                                                           
50

 Al-Qur‟an Surat Al-Baqarah: 232 
51

 al-Baqarah (2) ayat 221 



 

xlv 

 

perempuan yang habis iddahnya untuk kawin, ayat yang kedua larangan 

pernikahan antara perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik, 

sedangkan ayat yang ketiga suruhan untuk mengawinkan orang-orang 

yang masih bujang. Namun karena dalam ketiga ayat itu khitah Allah 

berkenaan dengan pernikahan dialamatkan kepada wali, dapat pula 

dipahami dari pada keharusan adanya wali dalam pernikahan. Dari 

pemahaman ketiga ayat tersebut diatas jumhur ulama‟ menetapkan 

keharusan adanya wali dalam pernikahan.
52

 

Di samping itu, terdapat pula ayat al-Quran yang memberikan 

pengertian perempuan itu kawin sendiri tanpa mesti memakai wali. 

Diantaranya adalah: 

                         

                  

        
  

Artinya  : Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), 

maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia 

menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang 

lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya 

(suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika 

keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum 

Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya 

kepada orang-orang yang berpengetahuan 
53
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Jumhur Ulama‟ disamping menggunakan ayat-ayat kelompok 

pertama diatas sebagai dalil yang mewajibkan wali dalam pernikahan, 

menguatkan pendapatnya itu dengan serangkaian Hadith-Hadith dibawah 

ini: 

a) Hadith Nabi dari Abu Burdah bin Abu Musa menurut riwayat Ahmad 

dan lima perawi Hadith bunyinya:
54

 

 الَو  ِم َو اَو اِمالاّل بِم َو ِمٍت 
Artinya : “tidak adanya pernikahan tanpa wali” 

b) Hadith Nabi dari Aisyah yang dikeluarkan oleh empat perawi Hadith 

selain al-Nasai
55

 

 أَوُّيَُّو  اِم ْنرأَوةٍت  َو َوحَوتْن بِمغَوريْنِم اِمذْننِم اَولِميِم   فَو ِم َو حُك َو  بَو طِمٌل    
  

Artinya  : “perempuan mana saja yang kawin tanpa izin walinya, 

pernikahan nya adalah batal” 

c) Hadith dari Abu Hurairah yang mengutip ucapan Nabi:
56

 

َورْنأَوةُك  ْنَو ْنسَو َو 
َورْنأَوةَو  اَوالَو اْنُكزَواِّجُك امل

َورْنأَوةُك امل
 الَو اْنُكزَّداِمجُك اَومل

 

Artinya  : “perempuan tidak boleh mengawinkan perempuan dan 

perempuan juga tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri”.  

 

Disamping dalil wajib adanya wali dalam pernikahan, ada beberapa 

dalil pula yang menerangkan tidak wajibnya adanya awali dalam 

pernikahan sebagaimana yang dikemukakan oleh Hanafiyah, berikut 

Hadith-Hadithnya: 
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a) Hadith Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat Muslim yang bunyi 

nya:
57

 

 اَولثْنَّديِّب أَوحَوٌق بِم ْنَو ْنسِم َو   ِمنْن اَولِميْنِّ َو 
Artinya : “janda itu lebih berhak atas dirinya dari pada walinya” 

 

b) Hadith dari Ibnu Abbas menurut Riwayat Abu Daud dan An-Nasai dan 

di sahkan oleh Ibnu Hibban yang bunyinya: 
58

 

رٌ   لَويْن َو لِم ْن َو ِم   َو َو الثْنَّديِّبِم أَو ْن
Artinya  : “tidak ada urusan wali terhadap perempuan yang sudah 

janda” 

 

Dua Hadith di atas merupakan Hadith penguat dari ulama‟ 

Hanafiyah dan Pengikutnya untuk menguatkan pendapatnya untuk 

memahami ayat-ayat Al-Quran tersebut sebelumnya untuk menetapkan 

tidak wajibnya adanya wali ketika melangsungkan pernikahan bagi 

perempuan yang yang sudah dewasa dan akal sehat.
59

 

Adapun orang-orang yang berhak menjadi menjadi wali yaitu 

sebagai berikut: 

a) Ayahnya, karena sebagian besar urusan pernikahan ditangani olehnya. 

Maksud perwalian adalah penentuan langkah-langkah yang terbaik dan 

ayahnyalah yang paling berkompeten dalam hal ini. 

b) Kakeknya (ayah dari ayah mempelai perempuan) 
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c) Saudara laki-laki, yang seibu sebapak dengannya (kandung) 

d) Saudara laki-laki yang sebapak saja dengannya 

e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu-sebapak dengannya 

(kandung) 

f) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak dengannya 

g) Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak ayah) 

h) Anak laki-laki pamannya, dari pihak ayah 

i) Penguasa.
60

 

Dan tentunya untuk menjadi wali harus pula memenuhi syarat 

berikut ini, Syarat-syarat wali sebagai berikut: 

a) Sempurna keahliannya, yaitu baligh, berakal dan merdeka. Hak wali 

tidak boleh diberikan kepada anak kecil, orang gila,dan hmba sahaya 

karena mereka tidak berhak menjadi wali atas diri mereka sendiri, 

apalagi bagi orang lain. Orang yang kehiangan sesuatu tidak akan 

mampu memberikan kepada orang lain. Hal ini sesuai dengan Hadith 

nabi yang bunyinya:  

ِّ  حَوَّتَّد آْنَو ْن غَو  ثَو ٍت عَونِم ال َّد ئِممِم حَوَّتَّد آَوسْن ْنَويْن ِمظَو اَوعَونِم الصَّدِبِم  ُكفِم َو اَول َو َومُك عَونْن ثَوَلَو
َوجْن ْنُك ْننِم  حَوَّتَّد آُك ِميْنقُك 

 اَوعَونِم امل
 

Artinya: diangkatkan kalam (tidak diperhitungkan secara hukum) 

seseorang yang tertidur sampai ia bangun, seseorang yang 

masih kecil sampai ia dewasa dan orang gila sanmpai ia 

sehat.
61

 

b) Laki-laki, maka tidak ada wali kecuali laki-laki.  
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c) Seagama, maka disyaratkan seagama bagi wali dan mempelai 

perempuan. Tidak boleh seorang muslim menikahkan anak 

perempuannya yang kafir, begitu juga tidak boleh seorang kafir 

menikahkan putrinya yang muslim karena komunikasi perwalian 

antara keduanya terputus. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt: 

لِميَو ءُك بْنَو ْنض َو ْنضِم  اَوالَّديِمآنَو كَو َورُكاا بْنَو ْنضُك ُكمْن أَواْن اِمالَّد اْنَو ْن َو ُك هُك اَو ُكنْن فِم ْنْن َوٌ  ِفِم اْلْن
 اَوفَوسَو ٌ  كَو ِمريٌ 

Artinya: “Adapun orang-orang kafir, sebagian mereka menjadi 

pelindung bagi sebagian yang lain”. 
62

 

d) Mampu menjaga dan memelihara mempelai perempuan yang 

menjadikannya sebagai wali. Jadi, tidak ada perwalian bagi orang yang 

udzur karena pikun atau gila karena tidak akan mampu menilai 

keadaan pelamar yang sebenarnya. 

e) Tidak bodoh. Syarat ini diperselisihkan oeh ulama‟ fikih. Sebagian 

berpendapat bahw orang bodoh boleh menjadi wali karena terkadang ia 

hanya dianggap bodoh dalam penggunaan hartanya, bukan yang 

lainnya. Hal itu tidak menghalangi untuk menikahkan putrinya. Ini 

seperti orang yang boleh dikekang (al-mahjur) karena pailit untuk 

melaksanakan akad putrinya. Sebagian ulama‟ lain berpendapat tidak 

boleh karena orang bodoh dilarang untuk menikahkan dirinya sendiri 

sehinnga ia juga tidak boleh menjadi wali bagi orang lain. 

f) Adil, maksudnya wali tidak sedang melakukan kefasikan saat akad 

berlangsung. Hak perwalian gugur dengan kefasikan, sama seperti 
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pada perwalian harta.
63

 Hal ini sesuai dengan sabda nabi dari Aisyah 

menurut riwayat dar al-Qurthniy:  

“tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan dua orang saksi”64 

Seorang wali, apabila perempuan disunting banyak laki-laki, ialah 

memilihkan yang terbaik baginya. Apabila yang melamarnya hanya 

seorang dan memiliki kafa‟ah yang sama, disamping itu perempuan itu 

rela untuk menjadi istrinya, maka wajib bagi si wali menikahkannya 

dengan laki-laki tersebut. Dengan demikian kita tahu betapa besar 

tanggung jawab yang dipikul seorang wali nikah, perempuan tersebut 

merupakan amanat yang harus dijaga sebaik-baiknya, dan 

meletakkannya pada proporsi yang benar dan aman. Tidak dibenarkan 

ia menyembunyikantujuan-tujuan pribadinya, atau menikahkannya 

dengan laki-laki yang tidak kafa‟ah dengannya, disebabkan oleh 

kepemilikan harta laki-laki itu. Apabila itu dilakukan, maka ia telah 

berkhianat pada amanat yang dipikulkan kepadanya
65

. 

4. Adanya 2 saksi, adapun syarat-syarat Saksi 

a) Sekurang-kurangnya dua orang  

b) Islam  

c) Berakal baligh  
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d) Laki-laki  

e) Memehami kandungan lafal ijab dan qabul  

f) Dapat melihat, mendengar dan bercakap  

g) Adil  

h) Merdeka 

Jika yang menjadi saksi itu anak-anak atau orang gila atau 

orang bisu, atau yang sedang mabuk, maka pernikahan tidak sah, sebab 

mereka dipandang seperti tidak ada. Bagi orang yang buta, tuli atau 

bisu bisa menjadi saksi asalkan mereka benarbenar mampu mengenali 

dan membedakan suara-suara pelaku-pelaku akad, secara yakin dan 

pasti.
66

 

5. Shighat (Ijab dan qabul) 

Pengucapan sighat (yakni pengucapan “ijab” yang mengandung 

menyerahkan dari pihak wali si perempuan, dan “qabul” yang 

mengandung penerimaan dari pihak wali calon suami).
67

 

Adapun Syarat Ijab yaitu pernikahan ini hendaklah tepat, tidak 

boleh menggunakan sindiran, diucapkan wali atau wakilnya, tidak 

dikatakan dengan tempo waktu seperti Mut‟ah, tidak dikatakan taklit 

(tiada sebutan prasyaratsewaktu ijab dilafadzkan). Adapun  syarat 

Kabul yaitu ucapan mestilah seperti ucapan ijab, tidak berkata sindiran, 

dilafalkan oleh calon suaminya, tidak dikatakan dengan tempo waktu 
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seperti Mut‟ah, tidak dikatakan takliq (tiada sebutan prasyarat sewaktu 

ijab dilafadzkan), menyebut nama calon isteri dan tidak diselangi oleh 

perkataan lain. 

D. Tujuan Pernikahan 

Segala sesuatu dilakukan seseoranng atau lembaga, sudah barang tentu 

mempunyai tujuan. Hukum dan berbagai peraturan yang ditetapkan baik 

dalam Islam maupun dalam pemerintahan atau masyarakat juga tentu 

mempunyai tujuan, begitu juga dengan pernikahan. Adapun tujuan pernikahan 

atau pernikahan adalah: 

1. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang kuat dan keras yang 

selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bila mana jalan keluar tidak 

dapat memuaskan, maka banyak manusia yang mengalami goncangan dan 

kacau serta menerobos jalan yang jahat. Dan kawin merupakan jalan 

alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan 

memuaskan naluri seks ini. Dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi 

tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram. seperti firman Allah 

SWT yang berbunyi,  
اِمال عَو َوى أَو ْناَوااِم ِممْن أَواْن  َو   َو َو َوتْن أَوُّيْنَو  ْنُك ُكمْن (٢٩)اَوالَّديِمآنَو هُكمْن لِم ُكرُكااِم ِممْن حَو فِمظُك نَو 

( ٣٠)فَوإِم ْنَّد ُكمْن غَويْنْنرُك  َو ُك  ِمنيَو 
 

Artinya: Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. kecuali 

terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka 

miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada 

tercela.
68
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2. Kawin jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, 

memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara 

nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.  

3. Selanjutnya naluri kebapakan dan keibuan akan muncul saling 

melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh 

pula perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik 

manusia.  

4. Menyadari tanggung jawabnya sebagai isteri dan suami akan 

menimbulkan sikap yang sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat. Ia 

akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul 

tanggung jawabnya.  

5. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurusi dan mengatur rumah 

tangga sedangkan yang lainnya bekerja mencari nafkah.  

6. Dengan pernikahan diantaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan, 

memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat 

tali kemasyarakatan.
69

 

7. Menentramkan jiwa, dalam pernikahan tentunya semua orang 

menginginkan kebahagiaan dan ketentraman serta ketenangan lahir batin. 

Dengan mempunyai keluarga yang bahagia dan sejahtera akan dapat 

menjalankan semua pekerjaan atau ibadah yang tenang. Demikian juga 

Allah menganjurkan menikah dengan tujuan agar tumbuh ketentraman 

dalam jiwa suami isteri. 
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E. Hak Suami Istri 

Yang dimaksud hak bersama Suami Istri adalah hak bersama secara 

timbal balik dari pasangan Suami Istri terhadap yang lain. Adapun hak 

bersama adalah sebagai berikut
70

: 

1. Suami Istri dihalalkan saling bergaul mengadakan bubungan sekual. 

Dalam Hadith riwayat Muslim, dari Abu Dzar Al Ghifari, Nabi shallallahu 

„alaihi wa sallam bersabda, 

قَو ٌ   قَو لُك ا آَو   َوسُك لَو ال َّدهِم أَوآَو ْناِمى أَوحَودُك َو  شَو ْن َواَوهُك اَوآَو ُك نُك لَوهُك فِمي َو  .اَو ِم بُكضْن ِم أَوحَودِمكُكمْن  َودَو
ٌر قَو لَو   أَو َوأَوآْنْن ُكمْن لَو ْن اَوضَو َو َو   ِم حَورَوامٍت أَوكَو نَو عَو َويْنهِم فِمي َو  اِم ْنٌ  فَو َويَولِم َو اِمذَوا اَوضَو َو َو   ِم .أَواْن

رٌ   . احلْنَوَلَولِم كَو نَو لَوهُك أَواْن
Artinya: “Hubungan badan antara kalian (dengan isteri atau hamba 

sahaya kalian) adalah sedekah. Para sahabat lantas ada yang 

bertanya pada Rasul shallallahu „alaihi wa sallam, „Wahai 

Rasulullah, apakah dengan kami mendatangi istri kami dengan 

syahwat itu mendapatkan pahala?‟ Beliau menjawab, 

„Bukankah jika kalian bersetubuh pada yang haram, kalian 

mendapatkan dosa. Oleh karenanya jika kalian bersetubuh pada 

yang halal, tentu kalian akan mendapatkan pahala‟.” (HR. 

Muslim no. 1006)
71

 

 
2. Haram melakukan pernikahan yaitu Istri haram dinikahi oleh ayah 

suaminya, datuknya, anaknya, dan juga cucunya. Begitu juga ibu istrinya, 

anak perempuannya dan juga seluruh cucunya haram dinikahi oleh 

suaminya. 

3. Hak memperoleh harta warisan 

4. Anak memperoleh nasab (keturunan) yang jelas bagi suaminya. 
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5. Kedua belah pihak wajib bergaul (berprilaku) yang baik, sehingga dapat 

menimbulkan kemesraan dan kedamaian hidup.
72

 

F. Hak dan kewajiban Suami terhadap Istri 

1. hak Suami atas Istri 

a. Ditaati dalam hal-hal tidak maksiat 

b. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta Suami 

c. Menjauhkan diri dari sesuatu yang dapat menyusahkan Suami. 

d. Tidak bermuka masam dihapan suami 

e. Tidak menunjukkan keadaaan yang tidak disenangi Suami 

2. Kewajiban suami terhadap Istri 

Adapun kewajiban suami terhadap isterinya dapat dibagi menjadi 

dua bagian yaitu: 

a. Kewajiban yang bersifat materi 

1) Mahar  

2) Nafaqoh 

b. Kewajiban yang tidak bersifat materi 

1) Menggauli istrinya secara baik dan patut 

2) Menjaganya dari sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu 

perbuatan dan maksiat atau ditimpa suatu kesulitan atau 

marabahaya 
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3) Suami wajib mewujudkan kehidupan pernikahan yang diharapkan 

Allah SWT  untuk terwujub yaitu Sakinnah, Mawaddah, 

Warahmah. 

4) Membimbing Istri sebaik-baiknya 

5) Membimbing Istri sebaik-baiknya 

6) Berusaha memperkuat mempertinggi keimanan, Ibadah dan 

kecerdasan Istri 

7) Tidak memaksa bekerja keras dalam rumah tangga. 

8) Selalu bersikap jujur terhadap Istri. 

9) Melindunginya dan memberikan semua keperluan rumah 

tangganya dengan semampunya.
73

  

G. Macam-macam pernikahan yang dilarang
74

 

a.  Nikah Syighar 

Nikah ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah 

shallallaahu „alaihi wa sallam: 

ِنِم أُكخْن َو َو : اَوالشِّغَو  ُك أَونْن آْنَو ُك ْنلَو الرَّداُكلُك لِم رَّداُكلِم  ِنِم ابْنْن َو َو َو اَوأُك َواِّاُك َو ابْنْن َوَّتِم أَواْن  َواِّاْن  َواِّاْن
َّتِم   .اَوأُك َواِّاُك َو أُكخْن

Artinya: Nikah syighar adalah seseorang yang berkata kepada orang lain, 

„Nikahkanlah aku dengan puterimu, maka aku akan nikahkan 

puteriku dengan dirimu.‟ Atau berkata, „Nikahkanlah aku 

dengan saudara perempuanmu, maka aku akan nikahkan 

saudara perempuanku dengan dirimu.”
75
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Dalam Hadith lain, beliau shallallaahu „alaihi wa sallam bersabda: 

َلَومِم  غَو  َو ِفِم اْن ِمسْن  .الَو شِم
 

Artinya : “Tidak ada nikah syighar dalam Islam.”
 76

 

Hadith-Hadith shahih di atas menjadi dalil atas haram dan tidak 

sahnya nikah syighar. Nabi shallallaahu „alaihi wa sallam tidak 

membedakan, apakah nikah tersebut disebutkan mas kawin ataukah tidak.  

Kata syighar berasal dari bahasa arab yang berarti mengangkat 

kaki dalam konotasi yang tidak baik, seperti anjing yang mengangkat 

rempah saat kencing. Bila memisahkan kata "nikah" dan disebut nikah 

Sighar mengandung arti yang tidak baik. 

b. Nikah Muhalil 

Muhalil secara bahasa bearti yang menjadikan halal. Nikah Muhalil 

adalah pemikahan dimana seorang laki-laki menikahi seorang Wanita yang 

sudah ditalak tiga. kemudian ia mentalaknya dengan agar wanita itu dapat 

dinikahi kembali oleh suami yang dulu telah mentalaknya. 

Berdasarkan firman Allah Ta‟ala: 

فَوإِمنْن طَو َّد َو َو  فَوَلَو َتَوِملُّ لَوهُك  ِمنْن بْنَو ْندُك حَوَّتَّدٰ اْنَو ْن ِمحَو  َواْناًج  غَويْنْنرَوهُك فَوإِمنْن طَو َّد َو َو  فَوَلَو اُك َو اَو 
عَو َويْن ِم َو  أَونْن آْنَو ْنَورَوااَو َو  اِمنْن ظَو َّد  أَونْن آُك ِمي َو  حُكدُكا َو ال َّدهِم اَواِم ْن َو حُكدُكا ُك ال َّدهِم آْنُك ْنَويْنِّ ْنُك َو  لِم َو ْنمٍت 

 آْنَو ْن َو ُك نَو 
Artinya: “Kemudian jika ia menceraikannya (setelah talak yang kedua), 

maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum ia 
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menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang 

lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya 

(suami pertama dan bekas isteri) untuk menikah kembali jika 

keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum 

Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya 

kepada orang-orang yang berpengetahuan. 
77

 

 

Wanita yang telah ditalak tiga kemudian menikah dengan laki-laki 

lain dan ingin kembali kepada suaminya yang pertama, maka 

ketententuannya adalah keduanya harus sudah bercampur (bersetubuh) 

kemudian terjadi perceraian, maka setelah „iddah ia boleh kembali kepada 

suaminya yang pertama. Dasar harus dicampuri adalah sabda Nabi 

shallallaahu „alaihi wa sallam. 

يْنْن َو َو ِم  يْنْن َو َوهُك اَوآَويُكاْنقِمى عُكسَو  .الَو  حَوَّتَّد اَويُكاْنقِمى عُكسَو
Artiya: “Tidak, hingga engkau merasakan madunya (bersetubuh) dan ia 

merasakan madumu.
78

 

 

c. Nikah lstibdha‟ 

Nikah Istibdha‟ adalah nikah yang dimaksudkan untuk 

memperoleh keturunan atau "bibit unggul". Dalam prakteknya, nikah ini 

atas usul dan kemauan si suami setelah ia melihat ada orang yang sangat 

hebat, pintar atau "aneh" dari yang lain. Sehingga ia pun berkeinginan 

mendapatkan putra seperti dia. sang suami biasanya berkata kepada 

istrinya:”apabila kamu sudah suci dan selesai haidmu, pergilah ke si anu 

(misalnya seorang dokter) dan bersenang-senanglah kamu dengannya 

sampai kamu hamil”. ketika sudah hamil baru istri tersebut pulang lagi 
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Dan kembali kepada suaminya. Dan suami sangat bahagia karena akan 

mendapat putra yang sangat diinginkanya. Pemikahan seperti ini jelas 

diharamkan. 

Al-Bukhari meriwayatkan juga dari „Aisyah Radhiyallahu anhuma, 

bahwa dia mengatakan: “Seorang pria berkata kepada isterinya ketika 

telah bersih dari haidhnya: „Pergilah kepada si fulan lalu mintalah tidur 

dengannya.‟ Kemudian suaminya menyingkirinya dan tidak menyentuhnya 

selamanya hingga nampak kehamilannya dari pria yang diminta 

menidurinya. Jika kehamilannya telah tampak, maka suaminya 

menyetubuhinya jika suka. Ia melakukan demikian hanyalah karena 

menginginkan kelahiran anak. Oleh karenanya, nikah ini disebut nikah al-

Istibdha‟.
79

 

d. Nikah Ar-Raht 

Raht secara bahasa berarti rombongan, kelompok. Dalam 

pernikahan ini sekelompok laki-laki bersekutu dan sepakat untuk 

menggauli seorang perempuan secara bergantian dan bergilir. ketika 

wanita itu hamil dan melahirkan, semua laki-laki tersebut harus berkumpul 

dihadapan wanita tadi. 

Aisyah Radhiyallahu anhuma dalam Hadith yang diriwayatkan 

oleh al-Bukhari darinya. Ia menuturkan: “Sejumlah orang, tidak lebih dari 

sepuluh orang, menemui seorang wanita untuk bersetubuh dengannya. 

Ketika mereka berkumpul di sisinya, dia mengatakan kepada mereka: 

„Kalian telah mengetahui urusan kalian, dan aku telah melahirkan anak. 

Ia adalah anakmu, wahai fulan. Berilah ia nama yang kamu suka.‟ Lalu 

anaknya diberikan kepadanya, dan pria (yang ditunjuk) ini tidak bisa 

menolaknya.
80

  

e. Nikah Mut‟ah  
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Mut‟ah menurut bahasa artinya bersenang-senang. Nikah Mut‟ah 

dalam dunia sekarang disebut Nikah Kontrak, maksudnya, seorang laki-

laki menikahi seorang wanita, hanya saja untuk akadnya ditetapkan untuk 

masa satu minggu. ”Pernikahan ini pernah dilakukan pada masa 

Rasulullah, pada saat itu sedang kondisi perang berbulan-bulan. tidak lama 

setelah itu Rasulullah menghapusnya dan mengharamkanya sampi hari 

kiamat kelak.
81

 

Para ulama kaum muslimin telah sepakat tentang haram dan tidak 

sahnya nikah Mut‟ah. Apabilah telah terjadi, maka nikahnya batal. Telah 

diriwayatkan dari Sabrah al-Juhani radhiyal-laahu „anhu, ia berkata, 

َو  َوخَو ْن َو   َو َّد َو  ُثُكَّد َلَوْن  نيْن أَو َورَو َو   َوسُك ْنلُك اهللِم  َو َّدى اهللُك عَو َويْنهِم اَوسَو َّدمَو بِم لْن ُك ْنْن َو ِم عَو مَو الْن َو ْنحِم حِم
 . َوْنرُكجْن  ِم ْنْن َو  حَوَّتَّد  ْنَو َو  َو  عَو ْنْن َو 

Artinya:“Rasulullah shallallaahu „alaihi wa sallam pernah 

memerintahkan kami untuk melakukan nikah Mut‟ah pada saat 

Fat-hul Makkah ketika memasuki kota Makkah. Kemudian 

sebelum kami mening-galkan Makkah, beliau pun telah 

melarang kami darinya (melakukan nikah Mut‟ah).
82

 

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah shallallaahu 

„alaihi wa sallam bersabda: 

اِمِّنِّ قَودْن كُك ْنتُك أَوذِم ْنتُك لَو ُكمْن ِفِم اْنالِمسْن ِم ْن َو عِم  ِمنَو ال ِّسَو ءِم  اَواِمنَّد اهللَو قَودْن ! آَو  أَوآْنُّ َو  ال َّد اُك 
 .حَورَّدمَو ذَولِم َو اِم َو آْنَو ْنمِم الْن ِميَو  َو ِم 

Artinya: “Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya aku pernah 

mengijinkan kalian untuk bersenang-senang dengan wanita 

(nikah Mut‟ah selama tiga hari). Dan sesungguhnya Allah 
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telah mengharamkan hal tersebut (nikah Mut‟ah) selama-

lamanya hingga hari Kiamat.
83

 
 

َو  َوخَو ْن َو  : اَو عَو ْنهُك قَو لَو  نيْن أَو َورَو  َو  َوسُك ْنلُك اهللِم   ى اهلل ع يه اس م ب ِملْن ُك ْنْن َو ِم عَو مَو اْنل َو ْنحِم حِم
  َو َّد َو ُثُكَّد َلَوْن  َوْنرُكجْن حَوَّتَّد  ْنَو َو   َو عَو ْنْن َو 

 

Artinya:     Dari beliau, juga berkata : “Rasulullah Shallallahu „alaihi wa 

sallam memerintahkan kami untuk Mut‟ah pada masa 

penaklukan kota Mekkah, ketika kami memasuki Mekkah. 

Belum kami keluar, beliau Shallallahu „alaihi wa sallam telah 

mengharamkannya atas kami”.
84

 

 
 

كْن َوع ِم ضى اهلل ع ه قَو لَو   َوخَّدصَو  َوسُك لُك اهللِم   ى اهلل ع يه اس م : عَونْن سَو َو َو َو بْننِم اْنْلَو
ثَو َو أَوآَّد مٍت ُثُكَّد  ْنَو َوى عَو ْنْن َو  ُك ْنْن َو ِم ثَوَلَو

 عَو مَو أَواْنط َوا ِفِم اْنمل
Artinya:  Dari Salamah bin Akwa`Radhiyallahu „anhu, ia berkata : 

“Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam telah memberikan 

keringanan dalam Mut‟ah selama tiga hari pada masa perang 

Awthas (juga dikenal dengan perang Hunain), kemudian 

beliau melarang kami”.
85

 

f. Nikah Al-„Urfi  

Suatu pernikahan yang memenuhi syarat-syarat pernikahan tetapi 

tidak dicatat secara resmi oleh pegawai pemerintah yang menangani 

pernikahan  

Secara bahasa nikah „urfi berasal dari kata “urf” yang berarti adat-

istiadat atau kebiasaan. Disebut nikah „urfi (adat) karena pernikahan ini 

merupakan adat dan kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat muslim 

sejak masa Nabi shallallahu‟alaihi wa sallam dan para sahabat yang mulia, 
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dimana mereka tidak perlu untuk mencatat akad pernikahan mereka tanpa 

ada permasalahan dalam hati mereka. 

Dan definisi tersebut dapat kita pahami bahwa sebenarnya tidak 

ada perbedaan yang menonjol antara pernikahan syar‟i dengan pernikahan 

„urfi, perbedaannya hanyalah antara resmi dan tidak resmi, karena 

pernikahan „urfi adalah sah dalam pandangan syar‟i disebabkan 

terpenuhinya semua persyaratan nikah seperti wali dan saksi, hanya saja 

belum dianggap resmi oleh pemerintah karena belum tercatat oleh pegawai 

KUA setempat sehingga mudah digugat. 

DR. Abdul Fattah Amr berkata: “ Nikah „urfi mudah untuk dipalsu 

dan digugat, berbeda dengan pernikahan resmi yang sulit digugat ”.86. 

Hukum nikah „urfi secara agama adalah sah atau legal dan 

dihalalkan atau diperbolehkan jika sarat dan rukun nikanya terpenuhi pada 

saat ini nikah „urfi tersebut digelar. 

Rukun nikah yaitu: 1). Adanya kedua mempelai , 2) adanya wali, 

3) adanya saksi nikah, 4) adanya mahar atau maskawin, dan 5) adanya ijab 

qobul atau akad. 

Menurut pandangan mazhab hanfi dan hambali suatu penikahan 

yang sarat dan rukunya maka sah menurut agama Islam walaupun 

pernikahan itu adalah pernikahn „urfi. Hal itu sesuai dengan dalil yang 

berbunyi : 
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Artinya “takutlah kamu terhadap wanita, kamu ambil mereka (dari 

orang tuanya ) dengan amanah allah dan kamu halalkan percampuran 

kelamin dengan mereka dengan kalimat allah (ijab qabul”).
87

 

Terlepas dari sahnya nikah „urfi dari pandangan agama dengan 

syarat harus terpenuhi syarat dan rukun nikahnya tersebut, dalam Undang-

Undang hukum positif di Indonesia mewajibkan Pencatatan Akad Nikah, 

Undang-Undang (UU RI) tentang Perkawinan No. 1 tahun 1974 diundang-

undangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan diberlakukan bersamaan 

dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah 

No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan.  

Menurut UU Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin 

antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Perkawinan). Mengenai sahnya 

perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 2 UU 

Perkawinan, yang berbunyi: "(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan 

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) 

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.
88
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Dari Pasal 2 Ayat 1 ini, kita tahu bahwa sebuah perkawinan adalah 

sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah 

memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabultelah dilaksanakan (bagi 

umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau 

ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata 

agama dan kepercayaan masyarakat. 
89

Tetapi sahnya perkawinan ini di 

mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, 

yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat 2 UU 

Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan . 

 Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam 

pencatatan dilakukan di KUA untuk memperoleh Akta Nikah sebagai 

bukti dari adanya perkawinan tersebut. (pasal 7 ayat 1 KHI "perkawinan 

hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai 

Pencatat Nikah"). Sedangkan bagi mereka yang beragama non muslim 

pencatatan dilakukan di kantor Catatan Sipil, untuk memperoleh Akta 

Perkawinan. 

Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab II Pasal 2 

PP No. 9 tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang 

melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di 

KUA. Sedangkan untuk mencatatkan perkawinan dari mereka yang 

beragama dan kepercayaan selain Islam, cukup menggunakan dasar hukum 
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Pasal 2 Ayat 2 PP No. 9 tahun 1975. Tata cara pencatatan perkawinan 

dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 

9 PP No. 9 tahun 1975 ini, antara lain setiap orang yang akan 

melangsungkan perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis 

rencana perkawinannya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan 

akan dilangsungkan, selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum 

perkawinan dilangsungkan. Kemudian pegawai pencatat meneliti apakah 

syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat 

halangan perkawinan menurut UU. 

Lalu setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan 

serta tidak ditemukan suatu halangan untuk perkawinan, pegawai pencatat 

mengumumkan dan menandatangani pengumuman tentang pemberitahuan 

kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempel surat 

pengumuman pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca 

oleh umum.
90

 

Melihat manfaat-manfaat pencatatan akad nikah, maka hampir 

semua Negara sekarang membuat undang-undang agar pernikahan 

warganya dicatat oleh pegawai yang telah ditunjuk pemerintah. Undang-

undang ini merupakan politik syar‟i yang ditetapkan oleh pemerintah 

karena memandang maslahat di baliknya yang sangat besar sekali yaitu 

untuk menjaga hak dan khawatir adanya pengingkaran. Kita tidak boleh 
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lupa bahwa agama Islam dibangun di atas maslahat dan menolak 

kerusakan. 
91

 

Seandainya saja undang-undang ini disepelehkan pada zaman 

sekarang niscaya akan terbuka lebar kerusakan dan bahaya yang sangat 

besar serta pertikaian yang berkepanjangan, tentu saja hal itu sangat tidak 

sesuai dengan syari‟at kita yang indah. Jadi, apabila pemerintah 

memandang adanya undang-undang keharusan tercatatnya akad 

pernikahan, maka itu adalah undang-undang yang sah dan wajib bagi 

rakyat untuk mematuhinya dan tidak melanggarnya.  

Allah berfirman: 

( ٥٩)آَو  أَوآْنُّ َو  الَّديِمآنَو آ َو ُك ا أَوطِمي ُك ا ال َّدهَو اَوأَوطِمي ُك ا الرَّدسُك لَو اَوأُكا ِم اْل ْنرِم  ِم ْن ُكمْن 
 

Artinya: orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. 
92

 

 

Al-Mawardi berkata: “Allah mewajibkan kepada kita untuk 

mentaati para pemimpin kita”, dan masih banyak lagi dalil-dalil lainnya 

yang mewajibkan kepada kita untuk taat kepada pemimpin selama perintah 

tersebut bukan suatu yang maksiat.  

Dalam sebuah kaidah fiqih yang populer dikatakan: 

 اَوصَورُّفُك ا ِم َو مِم عَو َوى الرَّدعِميَّد ِم  َو ْنُك ْنٌ  بِم لْن َوصْن َوحَو ِم 
 

Artinya: Ketetapan pemerintah pada rakyat tergantung kepada 

maslahat(kebaikan).  
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Lantas, masalahat apa yang lebih besar daripada menjaga kehormatan dan 

nasab manusia 

 

 

g. Nikah dengan wanita pezina 

Berdasarkan firman Allah Ta‟ala: 

رِمٌك اَوحُكرِّمَو  رِمكَو ًج اَوالزَّدا ِميَو ُك ال آْنَو ْن ِمحُك َو  اِمال  َوانٍت أَواْن  ُكشْن الزَّداِّنِم ال آْنَو ْن ِمحُك اال  َوا ِميَو ًج أَواْن  ُكشْن
( ٣)ذَولِم َو عَو َوى الْن ُكؤْن ِم ِمنيَو 

 

 Artinya : “Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina 

perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina 

perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-

laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu 

diharamkan bagi orang-orang mukmin.” 
93

 

 

Seorang laki-laki yang menjaga kehormatannya tidak boleh 

menikah dengan seorang pelacur. Begitu juga wanita yang menjaga 

kehormatannya tidak boleh menikah dengan laki-laki pezina.  

Hal ini berdasarkan firman Allah Ta‟ala yang artinya “Perempuan-

perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji 

untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-

perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik 

untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa 

yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang 

mulia (Surga).”  
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 لِم لَّديِّ َو تِم  اَواللَّديِّ ُك نَو  لِم لَّديِّ ِمنيَو  اَواللَّديِّ َو تُك  لِم ْن َو ِميثَو تِم  اَوااْنَو ِميثُك نَو  لِم ْن َو ِميثِمنيَو  ااْنَو ِميثَو تُك 
( ٢٦ )كَورِم ٌ  اَو ِم ْن ٌ   َوغْن ِمرَوةٌ  َلَوُكمْن  آْنَو ُك لُك نَو  ِمِمَّد   ُك ْنَورَّدءُكانَو  أُكالَوئِم َو 

 

Artinya:  Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan 

laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), 

dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik 

dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik 

(pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang 

dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka 

ampunan dan rezeki yang mulia (surga).
94

 

Namun apabila keduanya telah bertaubat dengan taubat yang 

nashuha (benar, jujur dan ikhlas) dan masing-masing memperbaiki diri, 

maka boleh dinikahi. 

Ibnu „Abbas radhiyallaahu „anhuma pernah berkata mengenai laki-

laki yang berzina kemudian hendak menikah dengan wanita yang 

dizinainya, beliau berkata, “Yang pertama adalah zina dan yang terakhir 

adalah nikah. Yang pertama adalah haram sedangkan yang terakhir halal”.
95

 

H. Kaedah Al-Urf (adat Istiadat) dalam Kajian Ushul Fikih 

Urf adalah sesuatu yang dianggap umum oleh manusia dan terus 

diberlakukan, baik itu berupa ucapan, ucapan atau gerakan dan kemudian 

disebut adat” .
96

 Dari sini kita ketahui bahwa urf adalah sesuatu yang tidak 

asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu 

dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan bahkan 

gerakan. Namun yang perlu kiranya diperhatikan adalah bahwa seolah-olah 
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urf dengan „adat itu disamakan, mengenai hal ini kita bisa lihat pada poin 

berikut. 

SYARAT-SYARAT „urf 

Tidak semua „urf bisa dijadikan sandaran hukum. Akan tetapi, harus 

memenuhi beberapa syarat, yaitu: 

1. ‟Urf itu berlaku umum. Artinya, „urf itu dipahami oleh semua lapisan 

masyarakat, baik di semua daerah maupun pada daerah tertentu. Oleh 

karena itu, kalau hanya merupakan „urf orang-orang tententu saja, tidak 

bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum. 

2. Tidak bertentangan dengan nash syar‟i. Yaitu „urf yang selaras dengan 

nash syar‟i. „urf ini harus dikerjakan, namun bukan karena dia itu ‟urf, 

akan tetapi karena dalil tersebut. 

Misalnya: 

„urf di masyarakat bahwa seorang suami harus memberikan tempat tinggal 

untuk istrinya. „urf semacam ini berlaku dan harus dikerjakan. 

3. „urf itu sudah berlaku sejak lama, bukan sebuah „urf baru yang barusan 

terjadi. 

Misalnya: 

Maknanya kalau ada seseorang yang mengatakan demi Allah, saya 

tidak akan makan daging selamanya. Dan saat dia mengucapkan kata 

tersebut yang dimaksud dengan daging adalah daging kambing dan sapi; 

lalu lima tahun kemudian „urf masyarakat berubah bahwa maksud daging 

adalah semua daging termasuk daging ikan. Lalu orang tersebut makan 
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daging ikan, maka orang tersebut tidak dihukumi melanggar sumpahnya 

karena sebuah lafadh tidak didasarkan pada „urf yang muncul belakangan. 

4. Tidak berbenturan dengan tashrih. Jika sebuah „urf berbenturan dengan 

tashrih (ketegasan seseorang dalam sebuah masalah), maka „urf itu tidak 

berlaku. 

Misalnya: 

Kalau seseorang bekerja di sebuah kantor dengan gaji bulanan Rp. 

500.000,- tapi pemilik kantor tersebut mengatakan bahwa gaji ini kalau 

masuk setiap hari termasuk hari Ahad dan hari libur, maka wajib bagi 

pekerja tersebut untuk masuk Setiap hari maskipun „urf masyarakat 

memberlakukan hari Ahad libur. 

„urf tidak berlaku atas sesuatu yang telah disepakati 

Hal ini sangatlah penting karena bila ada ‟urf yang bertentangan dengan 

apa yang telah disepakati oleh para ulama (dalam hal ini ‟Ijma) maka ‟urf 

menjadi tidak berlaku, terlebih bila ‟urf nya bertentangan dengan dalil 

syar‟i.
97

 

PANDANGAN ULAMA 

Berikut adalah praktek-praktek ‟Urf dalam masing-masing 

mahzab: 

Para ulama telah sepakat bahwa seorang mujtahid dan seorang 

hakim harus memelihara ‟urf shahih yang ada di masyarakat dan 

menetapkannya sebagai hukum. Para ulama juga menyepakati bahwa ‟urf 
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fasid harus dijauhkan dari kaidah-kaidah pengambilan dan penetapan 

hukum. ‟Urf fasid dalam keadaan darurat pada lapangan muamalah 

tidaklah otomatis membolehkannya. Keadaan darurat tersebut dapat 

ditoleransi hanya apabila benar-benar darurat dan dalam keadaan sangat 

dibutuhkan. 

Imam Syafi‟i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada 

suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu 

beliau masih berada di Mekkah (qaul qadim) dengan setelah beliau berada 

di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu 

berhujjah dengan „urf. Tentu saja „urf fasid tidak mereka jadikan sebagai 

dasar hujjah. 

Abdul Wahab Khalaf berpandangan bahwa suatu hukum yang 

bersandar pada ‟Urf akan fleksibel terhadap waktu dan tempat, karena 

Islam memberikan prinsip sebagai berikut: 

“Suatu ketetapan hukum (fatwa) dapat berubah disebabkan 

berubahnya waktu, tempat, dan siatuasi (kondisi)”. 

Dengan demikian, memperhatikan waktu dan tempat masyarakat 

yang akan diberi beban hukum sangat penting. Prinsip yang sama 

dikemukakan dalam kaidah sebagai berikut: 

“Tidak dapat diingkari adanya perubahan karena berubahnya waktu 

(zaman)”. 

Dari prinsip ini, seseorang dapat menetapkan hukum atau 

melakukan perubahan sesuai dengan perubahan waktu (zaman). Ibnu 
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Qayyim mengemukakan bahwa suatu ketentuan hukum yang ditetapkan 

oleh seorang mujtahid mungkin saja mengalami perubahan karena 

perubahan waktu, tempat keadaan, dan adat. 

Jumhur ulama tidak membolehkan ‟Urf Khosh. Sedangkan 

sebagian ulama Hanafiyyah dan Syafi‟iyyah membolehkannya, dan inilah 

pendapat yang shohih karena kalau dalam sebuah negeri terdapat „urf 

tertentu maka akad dan mu‟amalah yang terjadi padanya akan mengikuti 

„urf tersebut. 

KESIMPULAN 

Karakteristik hukum Islam adalah syumul (universal) dan waqiyah 

(kontekstual) karena dalam sejarah perkembangan (penetapan)nya sangat 

memperhatikan tradisi, kondisi (sosiokultural), dan tempat masyarakat 

sebagai objek (khitab), dan sekaligus subjek (pelaku, pelaksana) hukum. 

Perjalanan selanjutnya, para Imam Mujtahid dalam menerapkan atau 

menetapkan suatu ketentuan hukum (fiqh) juga tidak mengesampingkan 

perhatiannya terhadap tradisi, kondisi, dan kultural setempat. 

Tradisi, kondisi (kultur sosial), dan tempat merupakan faktor-

faktor yang tidak dapat dipisahkan dari manusia (masyarakat). Oleh 

karenanya, perhatian dan respon terhadap tiga unsur tersebut merupakan 

keniscayaan. 

Tujuan utama syari‟at Islam (termasuk didalamnya aspek hukum) 

untuk kemaslahatan manusia – sebagaimana di kemukakan as-Syatibi– 

akan teralisir dengan konsep tersebut. Pada gilirannya syari‟at (hukum) 
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Islam dapat akrab, membumi, dan diterima di tengah-tengah kehidupan 

masyarakat yang plural, tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip 

dasarnya. 

Sehingga dengan metode al-‟urf ini, sangat diharapkan berbagai 

macam problematika kehidupan dapat dipecahkan dengan metode ushl 

fiqh salah satunya al-‟urf, yang mana ‟urf dapat memberikan penjelasan 

lebih rinci tanpa melanggar al-Quran dan as-Sunnah 

I. ILA’  

Ila‟ secara bahasa adalah sumpah. Kata Ila‟ adalah bentuk masdar dari 

kata (  إيالء_ يؤلي _ ألى  ) Karena itu, para ulama‟ mendefinisikan Ila‟ dengan 

“sumpah yang diucapkan oleh suami yang mampu melakukan jimak dengan 

nama Allah SWT atau dengan sifat-sifat-Nya yang serupa untuk meninggalkan 

jimak dengan istrinya melalui vagina selama-lamanya empat bulan atau lebih. 

98
 

Dari definisi ini kita dapat menyimpulkan bahwa Ila‟ tidak terjadi kecuali 

dengan lima syarat dibawah ini  

1) Suami mampu melakukan jimak secara fisik dan psikis. 

2) Bersumpah dengan nama Allah SWT atau dengan sifat-sifat-Nya, tidak 

dengan kata talak, perbudakan atau nadzar. 

3) Bersumpah meninggalkan jimak melalui vagina. 

4) Bersumpah meninggalkan jimak selama empat bulan atau lebih. 

5) Seorang istri yang disumpahi adalah istri yang mungkin untuk di-jimak. 
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Jika kelima syarat ini terpenuhi, maka sumpahnya dinamakan Ila‟ dan 

hukumnya sesuai dengan ketentuan hukum tentang Ila‟ yang diatur dalam 

nash.
99

 Dan jika salah satu dari mereka mencabut sumpahnya, maka tidak ada 

lagi hukum Ila‟.
100

 Adapun dalil dari Ila‟ adalah firman Allah SWT : 

 ل يآن آؤل ن  ن  س ئ م اربص أرب   أش ر فإن ف ءو فإن ال ه غ  ر رحيم

“Kepada orang-orang yang meng-ilaa‟ istrinya diberi tangguh empat bulan 

(lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), Maka 

Sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. 

Al-Baqarah; 226). 

 

Adapun hukum dari Ila‟ adalah haram di dalam Islam. Karena Ila‟ 

pada hakikatnya adalah sumpah untuk meninggalkan suatu perbuatan yang 

wajib dilaksanakan oleh suami (nafkah batin bagi istri). 
101

 

J. Kaidah Fiqih yang berhubungan dengan muamalah 

Beberapa kaidah fikih yang khusus di bidang muamalah, karena kaidah 

asasi dan cabang-cabanganya serta kaidah umum, telah disampaikan pada bab-

bab sebelumnya, diantara kaidah khusus di bidang muamalah ini adalah: 

 اْل ل ِف امل      ا ب ح  اال أن آدل  ليل ع ى َترُّي     .
“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali 

ada dalil yang mengharamkannya” 

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan 

transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai 
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kerjasama (mudharabah dan musyarakah) perwakilan, dan lain-lain, kecuali 

yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudaratan, tipuan, 

judi, dan riba. 

Ibnu Taimiyah menggunakan ungkapan ini: 

 اْل ل ِف ال   ة ال    فَل َيظر   ه اال    حرم اهلل
 

“Hukum asal dalam muamalah adalah pemaafan, tidaka ada yang 

diharamkan kecuali apa yang diharamkan Allah SWT” 

 

ْل ل ِف ال  د  ضى امل   قدآن ا  يج ه    ال ز  ه ب ل   قدا    

 

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang 

berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan” 

 

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, 

transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. 

Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa 

atau dipakasa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah 

saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya 

hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Contohnya seperti 

pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya 

terdapat cacat. 

Ungkapan yang lebih singkat dari Ibnu Taimiyah: 

 اْل ل ِف ال      ض  امل   قدآن
“dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak” 

 ال َي   ْلحد أن آصرف ِف     غريه بَل اذ ه   
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“tiada seorangpun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain 

tanpa izin si pemilik harta” 

Atas dasar kaidah ini, maka si penjual haruslah pemilik barang yang 

dijual atau wakil dari pemilik barang atau yang diberi wasiat atau wakilnya. 

Tidak ada hak orang lain pada barang yang dijual.
102 

BAB III 

BENTUK-BENTUK RUWATAN DAN LARANGAN NIKAH  DI DESA 

JATIGUNUNG KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN 

 

A. Sejarah Desa Jatigunung 

Desa Jatigunung merupakan salah satu dari 16 desa di wilayah Kecamatan 

Tulakan, yang terletak 5 Km ke arah Kecamatan,  Desa Jatigunung 

mempunyai luas wilayah seluas 51.362,29 Ha. Adapun batas-batas wilayah 

Desa Jatigunung Batas Desa Sebelah Utara: Desa Gasang Sebelah Selatan: 

Sebelah Timur: Sebelah Barat: Iklim Desa Jatigunung, sebagaimana Desa-

Desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan 

mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa 

Jatigunung Kecamatan Tulakan. Sejarah Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan 

Pada zaman dahulu Jatigunung adalah merupakan Hutan belantara yang 

bernama Hutan Jaten, dengan keadaan wilayah bergunung-gunung. Ki 

Sowijoyo adalah pengikut Ki Ageng Buono Keling yang menetap dan 

sekaligus menempati tersebut. Oleh karena itu wilayah Hutan Jaten yang 

semakin lama semakin ramai, maka oleh Ki Sowijoyo di namakan Jatigunung. 

Ki Sowijoyo lah orang pertama yang memimpin daerah tersebut yang 

mengatur tata pemerintahan Desa Jatigunung dengan sebutan Demang.  

Berawal dari itulah Jatigunung mulai dikenal dan terkenal oleh masyarakat 

luas, dan menjadi bagian dari Wilayah Ke Desa Jatigunung yang pada awal 

mulanya merupakan Hutan Jaten inilah hingga kini menjadi Desa yang ramai, 

aman dan sejahtera, masyarakat hidup rukun hidup bertetangga dengan 

bergotong royong satu dengan yang lainya. Dengan cerita yang sangat panjang 

bahwa Desa Jatigunung mempunyai makna bahwa Hutan yang berarti Alas 

berarti Jati, sedangkan Gunung adalah bukit yang tinggi, sehingga dalam 
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kesimpulanya adalah Pohon Jati yang perbukitan yang membawa berkah bagi 

kehidupan masyarakat banyak.
103

 

Penduduk Desa Jatigunung merupakan masyarakat yang sangat kental dalam 

mempercayai adat. Meskipun zaman sekarang ini sudah modern namun 

masyarakat Desa Jatigunung tetap mempercayai adat yang berlaku 

dimasyarakat. Di Desa Jatigunung terdapat beberapa adat, seperti halnya 

ruwatan sungai ketika Suronan, Penentuan Hari ketika akan mendirikan 

bangunan, Ruwatan kematian seseorang akibat jatuh dari pohon, ruwatan 

larangan nikah dan lain sebagainya. 

Agama Islam berkembang cukup cepat di Desa Jatigunung, namun agama 

islam tidak mampu mengubah dengan cepat adat-adat yang bertentangan 

dengan agama tersebut. seseorang tokoh agama yang mencoba meninggalkan 

tradisi tersebut, mereka dikucilkan di masyarakat dianggap bahwa mereka 

merupakan aliran sesat. Dengan demikian adat-adat tersebut masih tetap 

berjalan hingga sekarang.
104

 

 

 

B. Jumlah Penduduk dan Mata Pencaharian Desa Jatigunung Kecamatan 

Tulakan Kabupaten Pacitan 

Data kependudukan Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan 

sebagai berikut: 

KNO KELOMPOK UMUR JUMLAH 

1.  0-1 tahun 342 orang 

2.  2-6 tahun 438 orang  

3.  7-12 tahun 617 orang 

4.  13-19 tahun 754 orang 
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5.  20-29 tahun 1150 orang 

6.  30-39 tahun 1187 orang 

7.  40-49 tahun 1123 orang 

8.  50-59 tahun 1004 orang 

9.  60-75 tahun 1015 orang 

10.  75+ tahun 398 orang 

Dari sekian banyak penduduk Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan 

Kabupaten Pacitan ini, 1.771 orang Bertani, 875 orang sebagai pedagang, 115 

orang Pegawai Negeri Sipil, 89 orang bekerja sebagai tukang dan 2.838 orang 

bekerja selain dari pekerjaan yang disebutkan.
105

  

Penduduk Desa Jatigunung berjumlah 2087 Kepala Keluarga (KK) menurut 

Bapak Sufyan:  

dari jumlah tersebut 85% Masyarakat Desa Jatigunung menganut dan 

mempercayai tradisi Ruwatan larangan menikah. Dan 15% tidak menganut 

karena mereka termasuk warga pendatang dari daerah lain. ruwatan ini 

jarang dilakukan karena kebanyakan masyarakat tidak melanggar dari 

larangan nikah menurut adat. Ruwatan baru akan dilakukan apabila ada 

seseorang yang melanggar larangan nikah menurut adat. Ketika mereka 

dihadapkan oleh larangan menikah, mereka akan melakukan Ruwatan karena 

tidak mungkin mereka akan berpisah dengan orang yang ia cintai.
106

  

 

Warga jatigunung jarang melakukan ruwatan tersebut. karena mereka 

kebanyakan patuh terhadap peraturan adat. Hanya yang menerjang peraturan 

saja yang akan melakukan ruwatan. Mereka menyakini bahwa apabila tidak 

melakukan ruwatan maka kehidupannya tidak bahagia. Menurut pendapat 

Bapak Sufyan:  

 meskipun sudah dikenalkan terhadap agama islam, masyarakat tersebut tetap 

saja mempercayai dampak dari Ruwatan akan menjadi kenyataan. 
107
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C. Penduduk Desa Jatigunung yang melaksanakan tradisi ruwatan larangan 

menikah 

Data warga masyarakat Desa Jatigunung yang melaksanakan Tradisi Ruwatan 

larangan nikah. 

JENIS RUWATAN 
NAMA PASANGAN 

SUAMI ISTRI 
ALAMAT 

Wolak-walik 

Mandhi-Rukayah Dsn. Pinggir 

Dhakim-muryanti Dsn. Gasang 

Rosyid-mami Dsn.Pinggir 

Romdlon-tri rahayu Dsn. Pinggir 

Kamari-jumi Dsn. Krajan 

Sarginen-suratin Dsn. Nginggu 

Belahan mantu pisan 

Rodhi Nur Wahid-irma Dsn. Pinggir 

Parto-paiyem Dsn. Pinggir 

Ediriyanto Dsn. Pinggir 

Tri Kurniawan-meki Dsn. Pinggir 

Tulus-yani Dsn. Pojok 

Mudi-mursini Dsn. Pinggir 
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Tugimun-katemi Dsn. Plapar 

Tidak cocok pada 

Netu kelahiran 

Miftah-sulastri Dsn. Pinggir 

Mukadi-robiyah Dsn. Pinggir 

Sutris-minah Dsn. Pojok 

Misanan Sartono-narti Dsn. Pinggir 

Nandir-sakdiyah Dsn. Pinggir 

Sufyan-supiyah Dsn. Pinggir 

Samidi-asri Dsn. Krajan 

Berikut adalah nama-nama warga yang melakukan tradisi Ruwatan larangan 

menikah di Desa Jatigunung, Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.  

Pendapat beberapa warga yang mengikuti tradisi ruwatan larangan menikah 

sebagai berikut. 

Menurut pendapat Bapak Romdlon:  Konsekuensi apabia tidak dilaksanakan 

Ruwatan ini maka diantara keduanya ada yang hidupnya tidak sampai tua 

dan selain itu akan berakhir cerai. Maka dari itu mereka terpaksa melakukan 

Ruwatan agar bisa hidup bahagia.
108

 

Menurut pendapat Bapak Rodhi Nur Wahid: Tradisi tersebut memang perlu 

dilaksanakan karena apabila tidak dilaksanakan kita akan tertimpa musibah. 

dan selain itu juga kita mendapatkan cemooh dari masyarakat. Yang namanya 

juga adat istiadat.
109
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Menurut pendapat Ibu Sulastri:  Konsekuensi dari Ruwatan ini apabila tidak 

dilakukan maka keluarga maupun saudara saya akan terkena musibah yang 

berupa perekonomiannya kurang sejahtera.
110

 

Menurut Bapak Sufyan: Tradisi tersebut tergantung kita menyakininya. 

Apabila kita yakin akan terjadi maka juga akan terjadi namun juga 

kebalikannya. Tetapi memang perlu dilaksanakan karena apabila tidak 

dilaksanakan kita mendapatkan cemoohan dari masyarakat. Yang namanya 

juga adat istiadat.
111

 

 

 

D. Bentuk-bentuk  Larangan Nikah dan Ruwatannya Di Desa Jatigunung 

1. Bentuk-bentuk larangan nikah menurut tradisi di Desa Jatigunung 

Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan 

Bentuk-bentuk Larangan Nikah menurut adat yang berlaku di Desa 

Jatigunung sebagai berikut: 

a. Wolak-walik 

Larangan Nikah Wolak-walik adalah ketika adaya pernikahan dari 

salah satu pasangan Suami Istri, yang mana dari pihak Istri mempunyai 

saudara laki-laki dan dari pihak Suami mempunyai saudara perempuan 

dan keduannya tersebut akan melangsungkan pernikahan. Maka jenis 

pernikahan yang seperti ini dilarang menurut adat.
112

 

Jenis larangan pernikahan seperti ini menurut  masyarakat Desa 

tersebut apabila dilanggar maka akan mendatangkan malapetaka 

seperti nanti salah satu dari pasangan tersebut hidupnya tidak sampai 

tua, kehidupan keluarganya tidak bahagia, dan berakhir cerai.
113

  

menurut Bapak Qomari: jenis larangan nikah yang Wolak-walik ini  

meskipun sudah melaksanakan ruwatan maka tidak ada gunanya 
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malapetaka tersebut tetap menimpa pada orang yang melanggar 

larangan nikah tersebut. Karena begitu kerasnya larangan nikah yang 

seperti ini maka penduduk Desa Jatigunung patuh akan ketentuan 

adat. Mereka yang sudah melaksanakan ta‟aruf atau khitbah 

kebanyakan mengagalkan rencana pernikahannya, ketika mengetahui 

bahwa mereka akan melanggar larangan adat. Namun ada yang 

menerjangnya dan hasilnya mereka tertimpa malapetaka. Mereka 

yang melanggar larangan tersebut kedua saudara yang laki-laki 

meninggal sebelum tua. 
114

 

 

b. Belahan mantu pisan 

Jenis nikah belahan adalah apabila ada sesorang laki-laki anak pertama 

akan menikah dengan  seorang perempuan yang mana dari orang tua 

pihak perempuam baru akan menikahkan seseorang yang pertama kali. 

Dan dari pihak laki-laki tersebut anak Yatim maka pernikahan yang 

semacam ini dilarang menurut adat.
115

 

Dampak positif dari larangan pernikahan jenis ini yaitu biasanya acara 

resepsi pernikahan pertama itu lebih mewah dibandingkan dengan 

yang kedua atau selanjutnya. Sehingga apabila terlalu mewah maka 

akan memberatkan pihak keluarga dari calon Suami. Maka dari itu 

larangan pernikahan ini ada baiknya juga. 

c. Tidak cocok pada Netu kelahiran 

Larangan nikah karena tidak cocok pada Netu kelahiran adalah nikah 

yang mana akan dilaksanakan pada kedua calon mempelai yang tidak 

cocok dilihat dari angka Netu kelahiran.
116

 

Semua orang yang akan melakukan pernikahan di Desa Jatigunung 

akan dihitung tentang Netu kelahirannya setelah dihitung kemudian 

akan dicocokkan dengan Netu kelahiran calon pasangannya. Apabila 

tidak cocok maka keduannya dilarang menikah. Biasanya tidak 

cocoknya itu apabila dilanjutkan pernikahannya maka akan ada 

malapetaka yang menimpanya, ada yang berpendapat bahwa kedua 
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pasangan tersebut berakhir dengan perceraian, dan ada juga yang 

berpendapat salah satu dari saudaranya akan ditimpa musibah.  

Maka dari itu pernikahan ini dilarang menurut adat namun boleh 

dilaksanakan dengan syarat melakukan Ruwatan. 
117

 

d. Misanan 

Larangan menikah Misanan adalah larangan menikah seseorang 

dengan anak dari pamannya. Sementara menurut Islam bukan termasuk 

mahromnya.
118

 

Pernikahan ini dilarang menurut adat karena menurut pengamatan 

masyarakat dari tahun ke tahun apabila dilakukan jenis pernikahan 

yang seperti ini maka akan mendatangkan ketidakbahagiaan dari 

pasangan tersebut diantaranya berakhir dengan perceraian, kecacatan 

pada anak, dan hidup sengsara dengan ditimpa kesakitan. Tokoh 

masyarakat tersebut memberikan pernyataan seperti ini karena menurut 

hasil pengamatan banyak orang.   

Dengan itu masyarakat Desa Jatigunung sangat mencegah akan 

terjadinya pernikahan Misanan. Namun apabila kedua belah pihak 

sudah saling mencintai, maka pernikahan tersebut tetap akan dilakukan 

dengan melakukan Ruwatan. 
119

 

2. Proses pelaksanaan Ruwatan Larangan Nikah di Desa Jatigunung 

Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan 

Proses pelaksanakan Ruwatan larangan nikah di Desa Jatigunung 

Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan sebagai berikut: 

a. Ruwatan dari Larangan menikah karena Wolak-walik 

Ruwatan dari Larangan menikah karena Wolak-walik adalah Larangan 

membuat Tumpeng ketika walimahan. menurut mereka membuat 

Tumpeng itu termasuk mengikuti adat jawa kuno. Sementara 
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pernikahannya menurut adat jawa kuno dilarang, jadi mereka harus 

keluar dari adat jawa kuno dengan cara tidak membuat Tumpeng.
120

 

Kemudian ada yang dilarang membuat Gendurenan ketika acara 

peringatan nikah, seperti ketika hari Ijab Qabul, Sepasari, Maguti. 

Pada waktu-waktu itu dilarang mengadakan Acara Gendurenan. 

Konsekuensi apabia tidak dilaksanakan Ruwatan ini maka diantara 

keduanya ada yang hidupnya tidak sampai tua dan selain itu akan 

berakhir cerai.
121 

 

b. Ruwatan dari Larangan menikah karena Belahan mantu pisan  

Pisah 40 hari setelah Ijab Qabul dan tidak mengadakan Acara 

walimahan selama 40 Hari. Kedua mempelai setelah Ijab Qabul di 

Kantor KUA mereka langsung kembali kerumahnya masih-masing. 

Dan selama 40 hari tidak boleh bertemu, hanya saja diperbolehkan 

berkomunikasi melalui media maya.
122

 Dan selama itu pula dilarang 

mengadakan acara-acara walimahan. Ketika Ijab Qabul juga dilarang 

mengundang orang lain. Hanya keluarga yang diperbolehkan 

menyaksikan Ijab Qabul.  

Mereka yang melaksanakan ruwatan pernikahan ini sering sekali 

menimbulkan kesalahpahaman, karena pernikahan ini termasuk 

menyimpang dari kebiasaan dan kewajaran sehingga mereka yang 

melakukan pernikahan ini menjadi omongan oleh masyarakat, karena 

tidak adanya kabar, acara syukuran dll.
 123

 

Konsekuensi apabila tidak dilaksanakan ruwatan ini maka kehidupan 

rumah tangga mereka akan tertimpa musibah dan tidak akan bisa hidup 

sejahtera. Menurut pendapat Bapak Rodhi Nur wahid:  apabila orang 

yang menerjang ketentuan tersebut hidupnya kurang mapan, bahagia 

dan lain sebagainya, maka ia diharuskan melakukan Ijab Qabul lagi 

dan melakukan Ruwatan kembali.
124
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masyarakat Desa Jatigunung melaksanakan Ruwatan jenis ini. Karena 

mereka sangat percaya apabila meningalkan maka akan tertimpa 

musibah. namun ada juga yang melanggarnya. Seseorang yang 

melagar ketentuan ini, mereka melaksanakan pernikahannya diluar 

pulau jawa. Dan akan kembali setelah beberapa tahun lagi.
125

 

c. Ruwatan dari Tidak cocok pada Netu kelahiran 

Ruwatan dengan cara Yasinan 40 kali ini dilakukan apabila ada 

larangan nikah karena tidak kecocokan pada Netu kelahiran. Ruwatan 

ini biasanya dilakukan ketika malam akad pernikahan dengan 

mengundang sebanyak 40 orang untuk membaca yasin tidak boleh 

kurang dan tidak boleh lebih.
126

 Ruwatan ini dilakukan sebagai bentuk 

tolak balak dengan cara memohon perlindungan kepada Allah SWT.  

Jenis Ruwatan ini masih berbau islam, karena jenis larangan ketidak 

cocokan pada netu kelahiran ini merupakan jenis larangan nikah yang 

sering dialami oleh warga masyarakat Desa Jatigunung dan 

menurutnya jenis larangan ini tidak begitu bahaya dampak yang 

dialami. 
127

 

Konsekuensi dari Ruwatan ini apabila tidak dilakukan maka keluarga 

maupun saudara mereka akan terkena musibah yang berupa 

perekonomiannya kurang sejahtera.
128

  

d. Ruwatan dari larangan menikah karena Misanan 

tidak memasak dengan menggunakan Kunyit ini dilakukan ketika 

adanya larangan menikah Misanan. Hal ini dilakukan ketika acara 

walimahan dan peringatan yang berhubungan dengan pernikahan 

tersebut, maka seluruh makanan tidak ada yang berbahan atau 

berbumbu dari kunyit. Karena kunyit termasuk bahan-bahan yang 

digunkan untuk upacara adat meskipun upacara adat tersebut sekarang 

sudah tidak ada lagi namun kunyit tersebut masih mengandung 

mistis.
129

 Ada sebagian berpendapat maksudnya dilarang memasak 
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menggunakan kunyit itu dilarang membuat Punar (nasi kuning) karena 

nasi kuning termasuk bahan-bahan yang digunakan dalam taradisi 

Suronan.
 130

 

 

BAB IV 

ANALISIS  TENTANG BENTUK-BENTUK  LARANGAN MENIKAH 

DAN TATACARA RUWATAN LARANGAN MENIKAH DITINJAU DARI 

FIQIH MUNAKAHAT 

 

A. Analisis Fiqih Munakahat terhadap bentuk-bentuk larangan menikah di 

Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan   

Ditinjau dalam ruang lingkup pernikahan, manusia tidak akan dapat 

berkembang tanpa adanya pernikahan, karena pernikahan menyebabkan 

adanya keturunan, dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang 

menjadi kerabat dan masyarakat. Jadi pernikahan merupakan unsur tali temali 

yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat.  

Pernikahan bagi masyarakat manusia bukan sekedar persetubuhan 

antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi 

pernikahan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, bahkan 

dalam pandangan masyarakat adat pernikahan itu bertujuan untuk 

membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan 

damai. 
131
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Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu istri-istri 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 

berpikir”.
132

 

Dikarenakan nilai-nilai hidup yang menyangkut tujuan pernikahan 

tersebut dan menyangkut pula kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan 

dalam pergaulan masyarakat, maka proses pelaksanaan pernikahan pernikahan 

diatur dengan tata tertib adat, agar dapat terhindar dari penyimpangan dan 

pelanggaran yang memalukan, yang akan menjatuhkan martabat kehormatan 

keluarga dan kerabat bersangkutan.
133

  

Berdasarkan hal ini, ketika muda-mudi yang melanggar tata-tertib atau 

norma adat, maka pelaksanaan pernikahanpun masyarakat juga serta berperan 

untuk menikahkan dengan cara yang telah ditentukan oleh masyarakat sendiri 

atau disebut dengan cara adat setempat, karena dalam hukum adat pernikahan 

bersangkut paut dengan urusan famili, keluarga, masyarakat, martabat dan 

pribadi, hal ini sesuai apa yang dikatakan oleh Ter Haar.
134

 Namun 
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pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan Agama masing-masing, agar 

legal menurut Agama.  

Adapun jenis pernikahan yang dilarang oleh adat Desa Jatigunung 

Kecamatan Tulakan ada empat
135

 yaitu: Wolak-walik, Belahan mantu pisan, 

Tidak cocok pada Netu kelahiran dan Misanan. Mengenai adat larangan 

menikah yang berlaku di Desa Jatigunung ini dilakukan dengan tujuan agar 

terhindar dari bahaya yang diyakini akan menimpa kepada seseorang yang 

melanggarnya. Namun apabila ditinjau dari berbagai segi seperti berikut: 

Apabila ditinjau dari segi rukun dan syarat pernikahan yang berupa 

calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi dan ijab qabul
136

 maka 

masyarakat Desa Jatigunung telah memenuhi segala ketentuan-ketentuan 

tersebut. Sesuai firman Allah Swt yang berbunyi 

اَوأَو ْن ِمحُك ا اْلآَو  َوى  ِم ْن ُكمْن اَوالصَّد حلِمِمنيَو  ِمنْن عِم َو  ِمكُكمْن اَواِم َو ئِم ُكمْن اِمنْن آَو ُك  ُك ا فْنُك َورَواءَو آْنُكغْن ِم ِممُك ال َّدهُك 
ٌ  عَو ِميٌم  ( ٣٢) ِمنْن فَوضْن ِمهِم اَوال َّدهُك اَواسِم

 

Artinya:  Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan 

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

yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika 

mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-

Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha 

Mengetahui.
137

 

Dan apabila Ditinjau dari macam-macam pernikahan yang dilarang 

oleh agama Dari keempat jenis pernikahan yang dilarang oleh adat Desa 
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Jatigunung tersebut bukan termasuk jenis perikahan yang dilarang oleh agama 

misalnya pernikahan Syighar, Muhallil, Istibdha‟, Ar-Raht, Mut'ah, Al-„Urfi 

dan Nikah dengan wanita pezina
138

. Berikut dalil yang melarang pernikahan 

Syighar, Muhallil, istibdha‟, ar-Raht, Mut'ah, Al-„Urfi dan Nikah dengan 

wanita pezina.  

Dalil larangan nikah Syighar. Sesuai Hadith Rasulullah shallallaahu „alaihi 

wa sallam: 

َلَومِم  غَو  َو ِفِم اْن ِمسْن  .الَو شِم

Artinya : “Tidak ada nikah syighar dalam Islam.”
139

 

Dalil larangan nikah Muhallil. Berdasarkan firman Allah Ta‟ala: 

فَوإِمنْن طَو َّد َو َو  فَوَلَو َتَوِملُّ لَوهُك  ِمنْن بْنَو ْندُك حَوَّتَّدٰ اْنَو ْن ِمحَو  َواْناًج  غَويْنْنرَوهُك فَوإِمنْن طَو َّد َو َو  فَوَلَو اُك َو اَو 
عَو َويْن ِم َو  أَونْن آْنَو ْنَورَوااَو َو  اِمنْن ظَو َّد  أَونْن آُك ِمي َو  حُكدُكا َو ال َّدهِم اَواِم ْن َو حُكدُكا ُك ال َّدهِم آْنُك ْنَويْنِّ ْنُك َو  لِم َو ْنمٍت 

 آْنَو ْن َو ُك نَو 
Artinya: “Kemudian jika ia menceraikannya (setelah talak yang kedua), 

maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum ia menikah 

dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu 

menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami 

pertama dan bekas isteri) untuk menikah kembali jika keduanya 

berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah 

ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-

orang yang berpengetahuan. 
140

 

Dalil larangan nikah Istibdha‟. Berdasarkan Hadith Rasulullah SAW. 
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Al-Bukhari meriwayatkan juga dari „Aisyah Radhiyallahu anhuma, bahwa dia 

mengatakan: “Seorang pria berkata kepada isterinya ketika telah bersih dari 

haidhnya: „Pergilah kepada si fulan lalu mintalah tidur dengannya.‟ 

Kemudian suaminya menyingkirinya dan tidak menyentuhnya selamanya 

hingga nampak kehamilannya dari pria yang diminta menidurinya. Jika 

kehamilannya telah tampak, maka suaminya menyetubuhinya jika suka. Ia 

melakukan demikian hanyalah karena menginginkan kelahiran anak. Oleh 

karenanya, nikah ini disebut nikah al-Istibdha‟.
141

 

Dalil larangan nikah Ar-Raht. Berdasarkan Hadith Rasulullah SAW 

Aisyah Radhiyallahu anhuma dalam Hadith yang diriwayatkan oleh al-

Bukhari darinya. Ia menuturkan: “Sejumlah orang, tidak lebih dari sepuluh 

orang, menemui seorang wanita untuk bersetubuh dengannya. Ketika mereka 

berkumpul di sisinya, dia mengatakan kepada mereka: „Kalian telah 

mengetahui urusan kalian, dan aku telah melahirkan anak. Ia adalah anakmu, 

wahai fulan. Berilah ia nama yang kamu suka.‟ Lalu anaknya diberikan 

kepadanya, dan pria (yang ditunjuk) ini tidak bisa menolaknya.
142

 

Dalil larangan nikah mut‟ah. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah 

shallallaahu „alaihi wa sallam bersabda: 

اِمِّنِّ قَودْن كُك ْنتُك أَوذِم ْنتُك لَو ُكمْن ِفِم اْنالِمسْن ِم ْن َو عِم  ِمنَو ال ِّسَو ءِم  اَواِمنَّد اهللَو قَودْن ! آَو  أَوآْنُّ َو  ال َّد اُك 
 .حَورَّدمَو ذَولِم َو اِم َو آْنَو ْنمِم الْن ِميَو  َو ِم 

Artinya: “Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya aku pernah mengijinkan 

kalian untuk bersenang-senang dengan wanita (nikah Mut‟ah 

selama tiga hari). Dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan 

hal tersebut (nikah Mut‟ah) selama-lamanya hingga hari 

Kiamat.
143

 

Dalil larangan nikah „Urfi Allah berfirman: 

( ٥٩ ) ِم ْن ُكمْن  اْل ْنرِم  اَوأُكا ِم  الرَّدسُك لَو  اَوأَوطِمي ُك ا ال َّدهَو  أَوطِمي ُك ا آ َو ُك ا الَّديِمآنَو  أَوآْنُّ َو  آَو 
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xci 

 

Artinya: orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 

dan ulil amri di antara kamu. 
144

 

Dalil larangan nikah dengan wanita pezina. Berdasarkan firman Allah Ta‟ala: 

رِمٌك اَوحُكرِّمَو  رِمكَو ًج اَوالزَّدا ِميَو ُك ال آْنَو ْن ِمحُك َو  اِمال  َوانٍت أَواْن  ُكشْن الزَّداِّنِم ال آْنَو ْن ِمحُك اال  َوا ِميَو ًج أَواْن  ُكشْن
( ٣)ذَولِم َو عَو َوى الْن ُكؤْن ِم ِمنيَو 

 

 Artinya : “Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina 

perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina 

perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki 

atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan 

bagi orang-orang mukmin.” 
145

 

 

 

Larangan nikah di Desa Jatigunung apabila ditinjau dengan „Urf  

keempat syarat-syarat „urf berupa: ‟Urf itu berlaku umum, Tidak bertentangan 

dengan nash syar‟i, „Urf itu sudah berlaku sejak lama dan Tidak berbenturan 

dengan tashrih. Maka dapat dikatakan bahwa larangan nikah di Desa 

Jatigunung merupakan „urf. 

Kemudian apabila ditinjau dari segi kaidah Fiqih  

 اْل ل ِف امل      ا ب ح  اال أن آدل  ليل ع ى َترُّي  
 

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali 

ada dalil yang mengharamkannya” 

 

Dalam kaidah fiqih ini dijelaskan sesuatu bentuk muamalah itu 

diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Larangan nikah di 

Desa Jatigunung tersebut merupakan sesuatu adat yang tidak dilarang oleh 
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Fiqih munakahat.  Jadi masyarakat membuat peraturan tersebut tidak 

bertentangan dengan fiqih munakahat, sehingga diperbolehkan menjalankan 

peraturan adat tersebut. 

 Larangan pernikahan menurut adat Di Desa Jatigunung tersebut 

dilarang karena diyakini akan mendatangkan musibah yang akan menimpa 

pada kehidupan rumah tangganya maupun pada saudara-saudara terdekatnya.  

Jadi dapat kita simpulkan bahwa pernikahan yang dilarang menurut 

adat Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan bukan 

merupakan pernikahan yang dilarang menurut Fiqih Munakahat. Karena tidak 

bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan dalam fiqih 

Munakahat. Sehingga apabila seseorang menginginkan nikah meskipun 

pernikahan tersebut dilarang oleh adat namun menurut Fiqih Munakahat tetap 

sah hukumnya. 

B. Analisis Fiqih Munakahat terhadap tata cara Ruwatan larangan menikah 

di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan 

Ruwatan larangan menikah adalah sebuah Ruwatan yang dilakukan 

guna menggugurkan dosa adat, dosa akibat menerjang hukum adat. Hukum 

yang diterjang berupa larangan menikah menurut ketentuan adat. Ruwatan 

larangan menikah di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan 

ada empat macam diantaranya yaitu: Larangan membuat Tumpeng ketika 

walimahan, Pisah selama 40 setelah Akad dan tidak boleh mengadakan 
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walimahan selama 40 hari, Yasinan 40 kali dan Tidak memasak menggunakan 

kunyit.
146

 

Ruwatan larangan nikah ini bersifat wajib dilakukan bagi seseorang 

yang telah melanggar ketentuan adat. Apabila tidak dilakukan maka akan 

mendapatkan konsekuensi tersendiri. Namun Apabila ditinjau dari Fiqih 

munakahat sebagai berikut. 

Ditinjau dari segi Tujuan Pernikahan, Jenis Ruwatan Larangan 

menikah yang berupa Pisah selama 40 hari setelah Akad dan tidak boleh 

mengadakan walimahan selama 40 hari, ini telah bertentangan dengan tujuan 

nikah yang berupa menyalurkan naluri Seks yang halal. seperti firman Allah 

SWT yang berbunyi : 

اِمال عَو َوى أَو ْناَوااِم ِممْن أَواْن  َو   َو َو َوتْن أَوُّيْنَو  ْنُك ُكمْن فَوإِم ْنَّد ُكمْن (٢٩)اَوالَّديِمآنَو هُكمْن لِم ُكرُكااِم ِممْن حَو فِمظُك نَو 
 (٣٠)غَويْنْنرُك  َو ُك  ِمنيَو 

Artinya:  Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. kecuali terhadap 

isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka 

sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
 147
 

  

 Mereka yang melakukan ruwatan dengan pisah selama 40 hari setelah 

menikah ini akan mengakibatkan mereka tidak terpenuhi dalam kebutuhan 

seksnya.  

Selain itu juga bertentangan dengan hal dalam Pembagian tugas, 

dimana yang satu mengurusi dan mengatur rumah tangga sedangkan yang 
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lainnya bekerja mencari nafkah. Ruwatan tersebut akan memisahkan mereka 

sehingga mereka tidak dapat memenuhi tujuan dari pernikahan. 

Ditinjau dari hak dan kewajiban suami istri, Jenis Ruwatan larangan 

menikah berupa Pisah selama 40 hari setelah Akad dan tidak boleh 

mengadakan walimahan selama 40 hari telah melanggar dari hak dan 

kewajiban suami istri berupa melanggar “hak dihalalkan saling bergaul 

mengadakan bubungan seksual”.  

 Dengan demikian apabila pasangan suami istri melaksanakan 

Ruwatan tidak bertemu selama 40 hari maka ini melanggar hak mereka. 

sementara sudah dijelaskan Dalam hadits riwayat Muslim, dari Abu Dzar Al 

Ghifari, Nabi shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, 

قَو ٌ  ٌر .اَو ِم بُكضْن ِم أَوحَودِمكُكمْن  َودَو  قَو لُك ا آَو   َوسُك لَو ال َّدهِم أَوآَو ْناِمى أَوحَودُك َو  شَو ْن َواَوهُك اَوآَو ُك نُك لَوهُك فِمي َو  أَواْن
 أَو َوأَوآْنْن ُكمْن لَو ْن اَوضَو َو َو   ِم حَورَوامٍت أَوكَو نَو عَو َويْنهِم فِمي َو  اِم ْنٌ  فَو َويَولِم َو اِمذَوا اَوضَو َو َو   ِم احلْنَوَلَولِم .قَو لَو 

ٌر   .كَو نَو لَوهُك أَواْن
Artinya: “Hubungan badan antara kalian (dengan isteri atau hamba sahaya 

kalian) adalah sedekah. Para sahabat lantas ada yang bertanya 

pada Rasul shallallahu „alaihi wa sallam, „Wahai Rasulullah, 

apakah dengan kami mendatangi istri kami dengan syahwat itu 

mendapatkan pahala?‟ Beliau menjawab, „Bukankah jika kalian 

bersetubuh pada yang haram, kalian mendapatkan dosa. Oleh 

karenanya jika kalian bersetubuh pada yang halal, tentu kalian 

akan mendapatkan pahala‟.” (HR. Muslim no. 1006)
148

 

 

Selain itu juga melanggar hak untuk suami dalam menafkahi seorang 

Istri, menjaga istri dan membimbing Istri. Seperti dijelaskan dalam hadits 

Rasulullah SAW: 
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َّد   سَو َولَوهُك  َواُكلٌ  َورْنأَوةِم عَو َوى الزَّداْنجِم  قَو لَو : عَونْن  ُك َو اِمآَو َو اْنل ُكشَوريْنِمياّل اَونَّد ال َّدِبِم
:  َو  حَوقُّ اْنمل

هَو  اَو الَو اْنُك َو اّلحْن  اَو الَو  سُك ْنهَو  اِمذَوا اكْن َوسَويْنتَو  اَو الَو اَوضْنرِمبِم اْنل َواْن اُكلْن ِم ُك َو  اِمذَوا طَو ِم ْنتَو  اَو اَو ْن
جُكرْن اِمالَّد  ِم اْنل ْنَويْنتِم   ) امحد ا اب   اا  ا ابن   اه(.اْنَو ْن

 

Artinya: Dari Mu‟awiyah Al-Qusyairiy, bahwa sesungguhnya Nabi SAW 

ditanya seorang laki-laki, “apa hak seorang istri pada suaminya?”. 

Beliau menjawab, “Engkau memberinya makan apabilaengkau 

makan dan engkau memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, 

janganlah memukul wajah, jangan mencaci maki dan janganlah 

engkau meninggalkannya melainkan di dalam rumah”. (HR. Ahmad, 

Abu Dawud dan Ibnu Majah)
149

 

 

Jenis Ruwatan larangan nikah yang harus pisah 40 hari setelah akad  

apabila ditinjau dari segi Ila‟ maka juga termasuk Ila‟ yaitu sumpah yang 

diucapkan oleh suami yang mampu melakukan jimak dengan nama Allah 

SWT atau dengan sifat-sifat-Nya yang serupa untuk meninggalkan jimak 

dengan istrinya melalui vagina selama-lamanya empat bulan atau lebih. 

Ketika kedua belah pihak setelah ijab kabul keduanya diharuskan berjanji 

untuk tidak bertemu selama 40 hari. Dengan ini sudah dapat dipastikan bahwa 

pihak suami tersebut tidak menggauli istrinya melalui vaginanya dikarenakan 

tidak diperbolehkan untuk bertemu selama 40 hari. Apabila seorang suami 

bersumpah untuk tidak mendekati isterinya untuk selamanya atau dalam 

waktu tertentu, berarti dia telah berbuat ila‟, jika dia menyetubuhinya dalam 

sebelum batas waktu habis, berarti dia telah  membatalkan ila‟nya dan wajib 

membayar kafarat yamin memberi makan sepuluh orang miskin, atau 

memberinya pakaian atau memerdekakan seorang budak, jika tidak mampu 

semua itu, baginya puasa selama tiga hari). Jika telah berlalu empat bulan dan 
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dia belum juga menyetubuhinya, maka hendaklah isteri tersebut memintanya 

untuk menyetubuhinya, jika dia melakukannya, maka tidak ada  kewajiban 

apa-apa atasnya selain kafarat yamin.
150

 Apabila ia tidak mau 

menyetubuhinya maka pihak istri boleh meminta untuk ditalak satu. Dan 

apabila tidak mau mentalak maka hakimlah yang akan menjatuhkan putusan 

talak satu. Sesuai firman Allah Swt. 

يٌم   (٢٢٦)لِم َّديِمآنَو آْنُكؤْنلُك نَو  ِمنْن  ِمسَو ئِم ِممْن اْنَورَوبُّصُك أَو ْنبْنَو َو ِم أَوشْن ُكرٍت فَوإِمنْن فَو ءُكاا فَوإِمنَّد ال َّدهَو غَو ُك ٌ   َوحِم
( ٢٢٧)اَواِمنْن عَوزَو ُك ا اللَّدَل َو فَوإِمنَّد ال َّدهَو َسَوِميٌ  عَو ِميٌم 

 

Artinya: Kepada orang-orang yang meng-ilaa´ isterinya diberi tangguh 

empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada 

isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayan. dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, 

maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui 

 

Jadi dapat kita simpulkan bahwa dari keempat ruwatan larangan 

menikah yang berupa “Larangan membuat Tumpeng ketika walimahan, Pisah 

selama 40 hari setelah Akad dan tidak boleh mengadakan walimahan selama 

40 hari, Yasinan 40 kali, dan tidak memasak menggunakan kunyit”. Salah satu 

dari keempat Ruwatan tersebut bertentangan dengan fiqih munakahat yaitu 

“Pisah selama 40 hari setelah Akad dan tidak boleh mengadakan walimahan 

selama 40 hari”. Maka dari itu hukumnya tidak boleh untuk dilakukan karena 

bertentangan dengan syariat, meskipun hal tersebut diwajibkan dalam 

ketentuan adat di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. 

BAB V 
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PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian  mengenai ruwatan larangan menikah di 

Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan,  maka hasil 

penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Pandangan fiqih munakahat mengenai bentuk-bentuk larangan menikah di 

Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan berupa Wolak-

walik, Belahan mantu pisan, Tidak cocok pada Netu kelahiran dan 

Misanan bukan termasuk pernikahan yang dilarang menurut fiqih 

munakahat. Karena tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat 

islam. Selain itu juga dalam kaidah fiqih dijelaskan bahwa semua bentuk 

muamalah itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.  

2. Pandangan fiqih munakahat tentang tata cara Ruwatan larangan menikah 

di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan ada berupa: 

Larangan membuat Tumpeng ketika walimahan, Pisah selama 40 setelah 

Akad dan tidak boleh mengadakan walimahan selama 40 hari, Yasinan 40 

kali dan Tidak memasak menggunakan kunyit. mengenai keempat 

ruwatan larangan menikah tersebut Salah satu merupakan perbuatan Ila‟ 

yaitu “Pisah selama 40 hari setelah Akad dan tidak boleh mengadakan 

walimahan selama 40 hari”. Karena dalam pelaksanaan ruwatan ada unsur 

sumpah dari seorang suami untuk tidak bertemu dan menggauli istri 

selama 40 hari. Sementara sifat Ila‟ Apabila seorang suami bersumpah 

untuk tidak mendekati isterinya untuk selamanya empat bulan atau lebih, 
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berarti dia telah berbuat ila‟, jika dia menyetubuhinya sebelum batas waktu 

yang ditentukan, berarti dia telah  membatalkan ila‟nya dan wajib 

membayar kafarat yamin memberi makan sepuluh orang miskin, atau 

memberinya pakaian atau memerdekakan seorang budak, jika tidak 

mampu semua itu, baginya puasa selama tiga hari). Jika telah berlalu 

empat bulan dan dia belum juga menyetubuhinya, maka hendaklah isteri 

tersebut memintanya untuk menyetubuhinya, jika dia melakukannya, maka 

tidak ada  kewajiban apa-apa atasnya selain kafarat yamin.
151

 Apabila ia 

tidak mau menyetubuhinya maka pihak istri boleh meminta untuk ditalak 

satu. Dan apabila tidak mau mentalak maka hakimlah yang akan 

menjatuhkan putusan talak satu. 

B. Saran-saran  

1. Kepada seluruh masyarakat di Desa Jatigunung Kec. Tulakan Kab. 

Pacitan, perlunya kajian ulang peraturan Ruwatan Larangan Menikah, agar 

tidak bertentangan dengan syari‟at Islam, baik ketentuan larangan menikah 

maupun Ruwatan larangan menikah. 

2. Perlunya adanya sosialisasi terkait hukum adat yang berlaku di masyarkat 

setempat dan memberikan pengarahan terhadap muda-mudi. 

3. Perlunya sosialisasi mengenai ketentuan pernikahan menurut syariat islam. 
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