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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pernikahan adalah salah satu sunnatullah yang berlaku umum kepada 

seluruh mahluk  Allah Subhanahu wa ta’ala, baik manusia, hewan maupun 

tumbuh-tumbuhan. Pernikahan suatu cara yang dipilih untuk kelestarian dan 

kelangsungan hidup makhluk-Nya. Terkadang orang merasa takut dan khawatir 

bahkan ragu untuk melakukan pernikahan, karena takut memikul beban berat. 

Islam mengingatkan bahwa dengan menikah,  Allah Subhanahu wa ta’ala  akan 

menjamin dan memberikan rizky dalam kehidupannya dengan kecukupan untuk 

menghilangkan kesulitan sehingga Allah Subhanahu wa ta’ala pun memberikan 

kekuatan untuk mengatasi kesulitan dan kemiskinan hidup di dunia.
1
 

 Pernikahan adalah cara yang halal untuk beranak pinak bani Adam dan 

proses keberlanjutan hidup manusia di dunia, dari generasi ke genersi malalui 

hubungan suami istri serta dapat terhindar dari segala godaan setan yang slalu 

berusaha menggoda manusia ke jalan kesesatan. Pernikahan juga berfungsi untuk 

mengatur hubungan suami istri, saling kasih mengasihi rasa percaya, saling 

memahami saling menghargai dan menghormati. Sang istri mempunyai kewajiban 

untuk mengerjakan tugas didalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, 

menjaga harta, mendidik anak, membuat suami senang bila melihatnya, menjaga 

kehormatan suaminya, menjaga kemaluannya, tidak keluar kecuali izin suaminya, 

dan tidak berdandan kecuali untuk suaminya.
1
 

                                                           
1 Sayyid Sabbiq,  Fiqih Sunnah,Edisi Tterjemah, Bandung : Al-Maa’rif, 1978, hal.12 

2 Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Fiqih Wanita, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006, 

hal. 379. 
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 Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman di dalam Al-Qur’an Surat Al-Rum 

ayat 21:  

“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 

kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya 

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 

berfikir”.
2
 

 Pernikahan menurut Islam adalah ikatan yang menunjukan bahwa sebelum 

pernikahan, kedua calon mempelai harus merasa senang, bahagia karena akan 

mendapatkan jodoh dan pasangan yang diidam-idamkan untuk seumur hidupnya. 

Untuk melihat atau mengetahui bahwa calon pasangan hidup dari keluarga baik-

baik, dapat dilihat dari agamanya latar belakang pendidikannya dan 

lingkungannya. Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam bersabda : 

 لها تنكه المر اة ال ربع لما: وسلم قال  هعلي هللا النبي صلة رضي هللا عنه عن ريرهن ابى ع

 (البخا ري  رواه)بدات الذ ين تر بت يداك  جمالها و لد ينها فا ظهرحسبها و و ل

Artinya “ Dari Abu Hurairah dari Nabi Shalallahu Alaihi Wassalam bersabda 

“Seorang wanita dinikahi karena empat perkara, pertama karena hartanya, 

kedua karena keturunannya, ketiga karena kecantikannya, ke empat karena 

agamanya. maka pilihlah Agamanya, niscaya kamu bahagia. (HR. Bukhori).
3 

 Maksudnya adalah seorang laki-laki tertarik dengan wanita karena salah 

satu dari yang empat itu, Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam menyuruh kita 

                                                           
 

 
3
 Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail, Shahih Buhkori, Juz III, Jeddah- Dar al-

Kutub al-Ilmiah, hlm. 242 
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untuk memilih calon pasangan kita yang  taat  agamanya. Pengertiannya beragama 

disini bukan hanya pengakuan saja beragama Islam, tetapi tercakup dalam ciri-ciri 

orang yang beragama dengan baik yaitu: 

a. Keimanan dan aqidahnya  sudah baik dan benar sesuai dengan ajaran 

Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam  

b. Tata cara ibadahnya sudah baik dan benar, akhlaqnya baik patuh pada 

ajaran dan perintah Allah Subhanahu wa ta’ala dan Rasulullah Shalallahu 

Alaihi Wassalam. 

c. Menjaga dan menghormati suami / istrinya, menjaga kehormatan dirinya 

ketika suami/istrinya tidak ada disampingnya.
4
 

 Laki–laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk melakukan 

ikatan pernikahan. ikatan pernikahan ini dapat di ajukan oleh laki – laki dan 

perempuan. Oleh sebab itu ikatan pernikahan harus diungkapkan secara terang-

terangan atas dasar kehormatan (‘ismah )
5
 . 

 Bagi laki-laki atau perempuan yang sudah memiliki kemampuan untuk 

menikah maka dianjurkan untuk segera menikah dan demi terciptanya  pondasi 

yang kuat dan kokoh dalam mengarungi bahtera rumahtangga nantinya, maka 

dianjurkan memilih faktor agama yang amat menentukan pilihan masing-masing 

pasangan.
6
 

Sekufu itu disyariatkan atau di atur dalam undang-undang pernikahan 

Islam, namun tidak ada dalil kuat yang mengaturnya maka sekufu ini menjadi 

pembicaraan para ulama baik kedudukannya  dalam pernikahan maupun 

kriterianya yang dapat di gunakan dalam penentuan Sekufu ini.
7
 

                                                           
4
 Ramli. M, dkk, Mengenal Islam, Semarang, UPT MKU UNNES, 2007, hlm. 194-195. 

5
 Muhammad Syahrur, Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, 

Yogyakarta: el-SAQ Press, 2007, hlm. 297. 
6
 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an, Bandung: Mizan, 2006, hlm. 254. 

7
 Amir Syarifuddin, Hukum Pernikahan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan 

Undang-Undang Pernikahan, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 140 
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 Hal yang dianggap sebagai ukuran kufu’ di antaranya yaitu; Pertama, 

keturunan Orang Arab adalah kufu antara satu dengan yang lainnya. Kedua, 

Merdeka. Jadi budak laki-laki tidak kufu dengan perempuan merdeka. Ketiga, 

bergama Islam.  

Dengan Islam maka orang menjadi sekufu’ dengan yang lainnya . Ini 

berlaku bagi orang–orang bukan Arab. Adapun dari kalangan bangsa Arab ini 

tidak berlaku, sebab mereka merasa sekufu dengan ketinggian nasab, dan tidak 

berharga sama sekali dalam Islam. Keempat, Pekerjaan. Seorang perempuan  

dalam keluarga yang pekerjaannya terhormat tidak aka kufu’ dengan laki-laki 

yang pekerjaannya kasar. Kelima, Kekayaan. Keenam,  tidak cacat, bagi yang 

cacat jasmani dia tidak sekufu dengan yang sehat jasmani.
8
 

 Jumhur ulama sepakat bahwa agama adalah tolak ukur kriteria Kufu. 

Menurut ulama Malikiyah adalah agama satu-satunya yang dapat di jadikan 

kriteria kufu itu. kesepakatan itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta’ala  

dalam surat As-Sajadah ayat 18: 

 “Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka 

tidak sama.”
9
 

 Sebagian ulama tidak menempatkan kebangsaan itu sebagai kriteria yang 

menentukan dalam kufu. Disamping mereka berdalil dengan ayat diatas mereka 

juga berpedoman kepada kenyataan banyak terjadi pernikahan antar bangsa 

diwaktu Nabi Shalallahu Alaihi Wassalam  masih hidup dan Nabi Shalallahu 

Alaihi Wassalam  tidak mempersoalkannya. 

                                                           
8
 Sayyid Sabbiq, Fiqih Sunnah, hlm. 48 

9
 Al-Qur’an dan Terjemah, Jakarta: Depag RI, 2008, hlm. 662 

n 

n 
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 Sekufu hampir menjadi perbincangan semua ulama fiqih dalam kitabnya, 

sama sekali tidak disinggung oleh undang–undang pernikahan dan disinggung 

sekilas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu pada pasal 61 dalam 

pembicaraan pencegahan pernikahan dan diakui sebagai kriteria Kufu itu adalah 

apa yang menjadi kesepakatan ulama, yaitu kwalitas keberagamaan. Tidak sekufu 

tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah pernikahan, kecuali tidak se-kufu 

karena perbedaan agama ikhtilafu al-dien.
10

 

 Di dalam sebuah komunitas keturunan Arab di Kelurahan Empang Bogor 

Selatan, seperti suku Arab Basumbul, Bawazier, Alatas, Alkhatiri, Askar, Sungkar,  

Harhara, Baesah, Bajri, Baswedan, Alhabsi, Tholib, Assegap, dan lain 

sebagainya, mereka dari keturunan silsilah yang sama. Namun seiring 

perkembangan jaman dan perkembangan sosial, budaya kemasyarakatan prinsip 

sekufu dalam hal keturunan silsilah tidak begitu diperdebatkan dan diperhatikan 

lagi bahkan mungkin diabaikan. karena tidak lagi  sesuai dengan keadaan pada 

jaman sekarang dalam hal sosial kemasyarakatan. Allah Subhanahu wa ta’ala  

Berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-Hujarat ayat 13 : 

 “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 

dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-

suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 

mulia di antara kamu disisi Allah Subhanahu wa ta’ala ialah orang yang paling 

taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta’ala Maha 

mengetahui lagi Maha Mengenal11  

                                                           
10

 Amir Syarifuddin, Hukum Pernikahan Islam di Indonesia, hlm 145 
11

 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemah, Jakarta: Lembaga Pentashih Al-Qur’an, hlm. 847 

l 
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 Ayat ini mendiskripsikan kejadian dan nilai kemanusiaan itu adalah sama 

pada semua orang. Tidak ada kemuliaan manusia satu dengan manusia lainnya 

kecuali taqwanya kepada Allah Subhanahu wa ta’ala yang selalu senantiasa 

menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta’ala dan hak manusia. Pemerintah 

Indonesia telah mengeluarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang mengatur 

pelaksanaan perkwinan bagi warga negara Indonesia. Untuk operasionalnya 

pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah atau PP Nomor 9 tahun 1975. Di 

dalam pasal 61 tentang hal pencegahan pernikahan “ Tidak sekufu tidak dapat 

dijadikan sebagai alasan  untuk mencegah pernikahan, kecuali tidak sekufu 

karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al-dien“
12

 

 Pada akhirnya banyak masyarakat sekarang yang melakukan pernikahan 

dengan suku lain yang berbeda keturunan, nasab dan silsilah, bahkan sekarang ini 

banyak masyarakat keturunan Arab menikah dengan warga pribumi yang bukan 

Arab (non Arab). 

 Meskipun dahulu konon katanya dikalangan masyarakat keturunan Arab 

Empang masih berkeyakinan kalau menikah sekufu itu dengan kesamaan nasab, 

silsilah dan turunan, budaya, ras yang sama, maka akan diraih kebahagiaan hidup 

suami istri akan lebih terjamin. Sehingga tiak jarang jika masyarakat yang 

menikah dengan selain silsilah keturunannya maka akan dikucilkan dan bahkan 

mungkin akan diasingkan dari kelompok dan keluarganya. Walaupun dari segi 

materi maupun non materi sudah layak dan cukup bahkan lebih dari cukup. 

 Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti fenomena 

masyarakat keturunan Arab tersebut dan menjadikannya sebagai objek penelitian 

                                                           
12

 Kompilasi Hukum Islam, hal. 198  
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dengan judul  “PERNIKAHAN SEKUFU  DALAM  PERSPEKTIF   

MASYARAKAT KETURUNAN ARAB DI KOMUNITAS ARAB, 

KELURAHAN EMPANG, KOTA BOGOR. 

 

B. Rumusan Masalah. 

 Agar permasalahan menjadi lebih terarah dan fokus maka sangat di 

perlukan suatu rumusan permasalahan supaya setiap pembahasannya tidak keluar 

dari kerangka pokok dan akar permasalahan yang ada. 

Merujuk dari dasar latar belakang  permasalahan diatas penulis 

merumuskan yang akan di bahas adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah prinsip sekufu pada tradisi pernikahan masyarakat 

keturunan Arab Empang di Kelurahan Empang, Bogor Selatan? 

2. Adakah korelasi antara konsep Islam dengan pelaksanaan Sekufu  dalam 

tradisi pernikahan masyarakat keturunan Arab Empang dengan konsep 

hukum Islam? 

3. Apa implikasi dari pelaksanaan sekufu pada tradisi pernikahan masyarakat 

keturunan Arab Empang bagi yang tidak melaksanakannya?  

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah merupakan tujuan secara umum dari 

penelitian . Dalam hal ini tujuan penelitian bermaksud mengemukakan maksud – 
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maksud dan tujuan – tujuan yang terkandung dalam setiap kegiatan yang berkaitan 

dengan penelitian. 
13

  

 Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana prinsip sekufu pada tradisi pernikahan 

masyarakat keturunan Arab Empang Bogor. 

2. Untuk mengetahui korelasi konsep Islam dengan pelaksanaan prinsip 

sekufu pada tradisi pernikahan masyarakat keturunan Arab di kelurahan 

Empang, Kota Bogor. 

3. Untuk mengetahui implikasi Sekufu pada masyarakat keturunan Arab di 

Kelurahan Empang, Kota Bogor. 

 Dari hasil penelitian yang akan dilakukan, penulis mengharapkan dapat 

memperoleh manfaat seperti : 

1. Manfaat untuk ilmu pengetahuan dan menambah wawasan serta 

memperkaya pengetahuan tentang bagaimana perbedaan prinsip Sekufu 

pada masyarakat keturunan Arab Empang Bogor terhadap masyarakat 

keturunan Arab maupun masyrakat non Arab yang sangat berguna bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan. 

2. Manfaat untuk masyarakat keturunan Arab Empang Bogor, harus menjadi 

bahan pertimbangan dan acuan khusus sebelum menuju ke jenjang 

pernikahan. 

3. Manfaat untuk peneliti  adalah dapat menambah dan memperoleh 

tambahan wawasan ilmu pengetahuan khususnya mengenai permasalahan 

                                                           
13

 Narbuko, Cholid, dan Ahmadi, Abu, Metodologi Penelitian , Jakarta: Bumi Aksara, 

2004, hlm. 163. 
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yang berkaitan dengan sekufu dari berbagai segi baik yang fositifnya 

maupun yang negatifnya. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

 Pembahasan mengenai tentang prinsip sekufu pada masyarakat keturunan 

Arab sebelumnya sudah dilakukan oleh Ahmad Diky Sofyan pada tahun 2009 

yang berjudul “ Nalar Islam (perempuan) Nusantara,”. Dalam karya ini 

menceritakan tentang nalar perempuan Islam yang ada dalam pemikiran ormas-

ormas besar nusantara, yang berawal dari sebuah diskusi tentang nasib perempuan 

Arab keturunan Nabi Shalallahu Alaihi Wassalam, (Syarifah) yang menikah 

dengan lelaki pribumi yang kemudian menimbulkan polemik antara keturunan 

Alawiyin, mereka yang membolehkan menegaskan bahwa Sekufu (kesepadan 

dalam menikah) hanya sebagai tradisi Arab bukan Islam yang tidak memiliki 

landasan epistemologinya dalam Al-Qur’an dan Hadis. 
14

 

 Dalam sebuah buku karya Salim Al-Udaifa yang berjudul “Kiat Jitu 

Mencari Istri “ tahun 2009 dijelaskan dalam buku tersebut bahwa wanita 

dambaan dan pilihan itu adalah salah satunya memiliki hubungan kekerabatan. 

Seperti yang dilakuakan oleh Nabi Shalallahu Alaihi Wassalam yang menikahkan 

putri-putrinya kepada kerabat terdekat. Penelitian sering membuktikan bahwa 

nasab sangat berpengaruh terhadap ketetapan ahlaq dan moral.
15

 

Nailul Hidayah Arifiani dalam skripsinya yang berjudul “Relevansi 

Konsep Sekupu Dengan Pembentukan Keluarga Sakinah (studi atas buku)” 

                                                           
14

 Diky Sofyan Ahmad, ”Nalar Islam (Perempuan) Nusantara  Jakarta: 2009, hal. 85 
15

 Salim Al-Hudaifa,  Kiat Jitu Memilih Istri, Semarang: Pustaka Widya Mara, 2009. Hal 

45. 
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pelitian dalam penelitianini termasuk dalam penelitian pustaka (Library Research) 

yang bersifat deskriptif-analitik dengan sumber utama buku Islam tentang Relasi 

Suami dan Istri karya Khoeruddin Nasution. Adapun pendekatan yang dilakukan 

adalah filosofis. Dalam penelitianini, memberikan pemahaman bahwa Kafa’ah 

bukan ajang diskriminasi untuk membedakan seseorang dengan yang lain sebab 

misi Islam adalah persamaan derajat antara sesama manusia yaitu prinsipnya 

egalitarian, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an Surat Al-Hujarat (49) ayat 

13.
16

 

Penelitian tentang Prinsip sekufu pernah dilakukan juga oleh Kunthi 

Tridewiyanti yang merupakan promosi Doktor dalam bidang antropologi yang 

dengan disertasi berjudul “Identitas Etnik dan Plularisme Hukum Kajian 

Perempuan Peranakan Arab dalam Pernikahan dijakarta.” Promovendus dalam 

penelitiannya, selain menelaah pengalaman perempuan Ba-Alawi dalam sistem 

pernikahan, juga mengkaji peran mereka sebagai aktor reproduksi kebudayaan 

dan resistensi dengan tujuan menjelaskan tentang pengalaman mereka dalam 

pernikahan yang diharapkan (preference marriage).  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 

metode “ genealogical histori” dari empat generasi pada empat keluarga luas Ba-

Alawi, pengalaman terlibat dan wawancara mendalam. Hasil penelitian 

memperlihatkan bahwa mereka sebagai bagian dari komunitas Ba-Alawi 

dikonfrontir oleh nilai-nilai pernikahan yang diharapkan berlandaskan pada sistem 

patrilineal nilai sekufu yang  pengaruhi oleh mazhab Syafi’i. Pemaknaan yang 

ketat terhadap nilai Sekufu menyebabkan pernikahan diharapkan berbentuk 

                                                           
16

 Nailul Hidayah Arifiani, Relevansi Konsep  Kafa’ah Dengan Pembentukan Keluarga 

Sakinah (Studi Atas Buku)”. Jogjakarta: UIN  200, hal. 68. 
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endogami bangsa ( pernikahan sesama Ba-Alawi ) untuk perempuan, sedangkan 

eksogami bangsa ( pernikahan campuran ) diperkenankan bagi laki-laki.
17

  

Penelitian oleh Mu’ammal Hamady, dalam bukunya “Pernikahan dan 

persoalan Bagaimana Pemecahannya Dalam Islam “  menurut analisinya dengan 

pendekatan sosial. Bahwa adanya konsep Sekufu tersebut adalah rekayasa sosial 

Islam. Dalam teorinya bahwa Kafa’ah memunculkan konsep, sesuatu hal yang 

menjadi persoalan bukan saja antar sesama calon, tetapi juga antar keluarga. 

Akibatnya, dengan teori ini menjadikan seseorang yang mempunyai keturunan 

yang kurang baik tidak mempunyai kesempatan untuk menjadi lebih baik. 

Sebaliknya, seorang yang mempunyai prilaku yang kurang, menjadi tetap diakui 

sebagai seorang yang baik, hanya karena mempunyai orang yang terhormat.
18

  

Selanjutnya dari hal-hal di atas, masalah yang berkaitan dengan penelitian penulis 

yang berjudul “PERNIKAHAN SEKUFU  DALAM  PERSPEKTIF 

MASYARAKAT KETURUNAN ARAB DI KOMUNITAS ARAB, 

KELURAHAN EMPANG, KOTA BOGOR, yang secara spesifik membahas 

tentang penelitian tersebut, sepengetahuan penulis belum pernah diangkat atau 

belum pernah dikaji orang lain. Oleh karena itu penulis berusaha untuk 

mengangkat persoalan di atas dengan melakukan observasi di perkampungan Arab 

tersebut dan menelaah literature  yang menunjang penelitian ini. 

 

 

 

                                                           
17

 Kunthi Tridewiyanti, Disertasi, Identitas Etnik Gender dan Pluralisme Hukum Kajian 

Perempuan Peranakan Arab dalam Pernikahan di Jakarta” : Universitas Indonesia 2009. 
18

 Mu’ammal Hamidy, Pernikahan dan Persoalannya, Bagaimana Pemecahannya dalam 

Islam, Surabaya : PT. Bina Ilmu,1980, hlm 61. 
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E. Metode Penelitian.  

     Metode penelitian yang di gunakan dalam penyusunan penelitian ini 

adalah: 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 

resesrch) dan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian lapangan yaitu 

penelitian yang didasarkan pada obyek lapangan di daerah atau di lokasi tertentu 

untuk mendapatkan data-data yang nyata,  kongkrit dan aktual dan benar. Dalam 

hal ini penulis mengadakan penelitian lapangan di kampung Arab kawasan 

pemukiman etnis Arab Empang Bogor Selatan Kota Bogor. Sedangkan 

kepustakaan (library reseach) referensi dari buku–buku yang ada relevansinya 

dengan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini. Metode ini 

digunakan untuk mencari data-data yang bersangkutan dengan teori-teori yang di 

butuhkan oleh para ahli sebagai pendukung penulis atau landasan teori.
19

 

2. Sumber Data 

 Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek dari mana 

data yang diperoleh.
20

  

a. Data Primer 

yang dimaksud data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya yaitu dari obyek yang akan diteliti.
21

 Jadi data primer ini 

                                                           
19

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendektan Praktek, Jakarta: PT. 

Rineka Cipta,1992, hlm. 245. 
20

 Hadi Sutrisno, Metedologi Penelitian, Jilid 2,Yogyakarta: Ofset, 2000, hlm. 66. 
21

 Suharsimi Arikunto, Op, Cit, hlm. 120. 
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merupakan hasil penelitian di masyarakat kampung Arab dikelurahan 

Empang kota Bogor Selatan, dan para tokoh Arab lainnya. 

b. Data Sekunder. 

Data sekunder adalah data yang dijadikan sebagai data pelengkap dan 

pendukung dari data primer.
22

 yang diambil dari buku-buku yang memiliki 

relevansi langsung dengan tema penulisan penelitianini. 

 Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan beberapa instrumen 

pengumpulan data, di antaranya sebagai berikut : 

a. Metode Interview. 

 yang sering kita sebut dengan wawancara atau quesiner adalah sebuah 

dialog yang dilakukan pewawancara (interviewer) ynang mengajuak pertanyaan- 

pertanyaan dan wawancara (interviewee) yang diwawancara memberikan jawaban 

atas pertanyaan-pertanyaan itu.
23

 

 Wawancara adalah salah satu bagian yang terpenting dari setiap survey, 

Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang akan diperoleh 

dengan jalan bertanya langsung ke responden.
24

 

 Dalam hal ini penulis menggunakan interview bebas dan terpimpin yaitu 

mendapatkan informasi dari responden atau subyek penelitian. Metode yang 

penulis terapkan pada Bab III untuk memperoleh penjelasan tentang sejarah, 

prinsip sekufu, alasan dan akibat sekufu pada masyarakat kampung Arab Empang 

kelurahan Empang kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor. 

                                                           
22

 Surachmad, Dasar dan Teknik Reseach, Bandung: CV. Tarsito, 1990, hlm. 134. 
23

 Lexi J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT, Rimaya Rosda Karya, 

2006, hlm.186 
24

 Marsi Singaribuan dan Sofian Effendi, Metodologi Penelitian Survey, Jakarta: PT. 

Pustaka Lp3ES. 1955, hlm. 192. 
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b. Metode Observasi. 

 Metode Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis 

fenomena-fenomena yang diselidiki.
25

 Observasi juga meliputi kegiatan pemuatan 

perhatian terhadap suatu  obyek dengan menggunakan seluruh alat indra.
26

 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis observasi non partisipatif, 

yaitu penulis tidak melibatkan secara langsung dalam observasi, namun hanya 

melakukan pengamatan secara sepintas pada saat tertentu. Metode ini penulis 

gunakan untuk menunjang dan sebagai bahan penguat yang berkaitan dengan 

penerapan prinsip Sekufu pada tradisi pernikahan masyarakat keturunan Arab 

Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan  Kota Bogor. 

c. Metode Dokumentasi 

 Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan atau transkip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, 

agenda dan sebaginya.
27

 Yaitu cara memperoleh dengan menelusuri dan 

mempelajari dokumen baik cecara tertulis maupun tidak tertulis, catatan, buku-

buku, peraturan perundang-undangan. Metode ini digunakan untuk memperoleh 

data-data atau dokumen yang dapat memberikan penjelasan tentang pelaksanaan 

prinsip Sekufu pada masyarakat Kampung Arab Kelurahan Empang Bogor 

Selatan. 

 

 

                                                           
25

 Hadi Sutrisno, Metodologi  Penelitian, Jilid II, Yogyakarta: Ofset,  2004, hlm. 151. 
26

 Suharsimi Arikunto, Op Cit, hlm. 156. 
27

 Arikunto, Op Cit, hlm 231. 
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3. Metode Analisis Data 

Setelah data hasil penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti (tentunya 

dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data), langkah selanjutnya 

yang dapat dilakukan oleh peneliti adalah bagaimana menganalisa data yang 

diperoleh tadi. Langkah ini diperlukan karena tujuan dari analisis data adalah 

untuk menyusun dan menginterprestasikan data yang sudah di peroleh.
28

 

 Untuk mengelola data yang diperoleh, dalam penelitianini penulis 

menggunakan analisis normatif sosiologis. Analisis data normatif yaitu suatu 

analis yang pada hakeketnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan 

utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normative 

terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data penelitiannya.
29

 

 Dalam metode ini peneliti akan mengungkap persoalan mengenai 

pelaksanaan Sekufu yang terjadi pada tradisi pernikahan masyarakat keturunan 

Arab Empang Kecamatan Bogor Selatan. 

 Sedangkan analisis data sosiologis yaitu analisis yang tunduk pada cara 

analisis data ilmu-ilmu sosial. Untuk menganalisis data tergantung sungguh pada 

sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti (tahap pengumpulan data). Sifat data 

yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau terwujudnya kasus-

kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam suatu struktur klasifikasi, analisis 

yang dipakai adalah kualitatif. 

                                                           
28

 Bambang Prasetyo,  Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi  2007, hlm. 170. 
29

 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 

2006. hlm. 166. 
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 Dalam menganalisis data sosiologis penulis akan mengungkap persoalan 

mengenai akibat dan implikasinya terhadap masyarakat keturunan Arabdengan 

adanya pelaksanaan prinsip Sekufu.  

F. Sistematika Penulisan. 

Untuk memberi gambaran kepada pembaca tentang penelitianini, maka 

penulis menyususnnya dengan bagian muka terdiri dari halaman judul, 

selanjutnya Pernyataan perbaikan dan keaslian Skripsi, pengesahan oleh dosen 

pembimbing dan penguji, motto, persenbahan, kata pengantar, daftar isi, dan 

abstrak. 

Bagian kedua penelitianini terdiri dari lima bab, yaitu Bab I berisi tentang  

Pendahuluan yang terdiri dari enam sub bahasa. Pertama, Latar belakang yang 

memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. Kedua, rumusan 

masalah,yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar 

belakang masalah. Ketiga, tujuan dan kegunaan yang akan di capai dalam 

penelitian ini. Keempat, telaah pustaka, berisi penulusuran terhadap literatur yang 

telah ada sebelumnya dan yang  ada kaitannya dengan objek bagian pembahasan, 

yang merupakan akhir dari bab ini yang bertujuan mensistematisir penyusunan 

penelitian.  

Bab II berisi mengenai landasan konsep pernikahan dalam hukum Islam. 

Yang terdiri atas pernikhan dalam hukum Islam, Sekufu dalam hukum Islam, dan 

sejarah Sekufu  dalam Islam. Bab III  berisi tentang gambaran umum masyarakat 

keturunan Arab Kelurahan Empang Kota Bogor Selatan, maka bab ketiga ini 

dibagi menjadi lima sub bahasan yaitu: sekilas tentang masyarakat Arab, keadaan 

sosial keagamaan, sosial kebudayaan, Sekufu pada masyarakat keturunan Arab 
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Empang Bogor, serta alasan dan akibat pelaksanaan Sekufu pada pelaksanaan 

Sekufu   pada masyarakat keturunan Arab Empang kota Bogor.  

Bab IV  berisi tentang analisa terhadap pelaksanaan prinsip Sekufu pada 

tradisi pernikahan masyarakat keturunan Arab Empang Kota Bogor terhadap 

pelaksanaan yang meliputi pertama,analisis terhadap pelaksanaan prinsip Sekufu 

pada tradisi pernikahan masyarakat keturunan Arab Kelurahan Empang Kota 

Bogor Selatan. Kedua, analisis implikasi dari pelaksanaan Sekufu pada tradisi 

pernikahan masyarakat keturunan Arab Empang Kota Bogor Selatan. 

 Bab terakhir yang merupakan penutup dari penelitian ini yaitu berisi 

tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang 

dikaji dalam penelitian ini. Sebagai akhir dari bab ini adalah saran-saran yang 

diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun dan masyarakat luas pada umumnya. 
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BAB II 

PERNIKAHAN SEKUFU DALAM PANDANGAN ISLAM 

 

 

A. Definisi Pernikahan 

Nikah merupakan satu-satunya cara yang disetujui oleh agama apapun 

untuk melanjutkan keturunan. Bila dahulu para pemuka agama memandang nikah 

sebagai akad untuk menghalalkan seorang laki-laki menggauli seorang 

perempuan, maka saat ini para tokoh perempuan dan juga pemuka Agama 

menyerukan makna nikah tidak hanya urusan seksual saja namun maknanya lebih 

mulia dari itu. Saat ini makna nikah lebih pada janji ikatan antara laki-laki dan 

perempuan untuk hidup mengarungi bahtera rumah tangga berdua dengan 

berbagai macam konsekuensinya. 

Beberapa pengertian dan defenisi nikah menurut ulama madzhab : 

Nikah adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada laki-

laki hak memiliki penggunaan farj (alat kelamin) wanita dan seluruh tubuhnya 

untuk berhubugan badan.
30

 Nikah adalah ikatan perjanjian / al-aqd yang telah di 

tetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta’ala   untuk menghalalkan istimta’ atau 

hubungan badan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya. 

Nikah itu adalah akad yang berguna untuk menguasai dan bersenang-

senang dengan sengaja.
31

 

                                                           
30

Abdurahman Al-Jaziri, al-Fiqh ’ala al-Madzabihil Arba’ah, 
http://oeng69.blogspot.com/2011/11/sejarah-singkat-imam-4-mazhab.html.. 

31
 Imam Hanafi, Kunyah beliau adalah Imam Hanafi. Imam Abu Hanifah yang dikenal 

dengan dengan sebutan Imam Hanafi bernama asli Abu Hanifah Nu’man bin Tsabit Al Kufi, lahir 

di Irak pada tahun 80 Hijriah (699 M), pada masa kekhalifahan Bani Umayyah Abdul Malik bin 

Marwan. Beliau digelari Abu Hanifah (suci dan lurus) karena kesungguhannya dalam beribadah 

sejak masa kecilnya, berakhlak mulia serta menjauhi perbuatan dosa dan keji. dan mazhab fiqhinya 

l 

http://oeng69.blogspot.com/2011/11/sejarah-singkat-imam-4-mazhab.html
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Nikah adalah akad yang semata-mata membolehkan bersenang-senang 

(dengan wanita)..dan seterusnya.
32

 

Nikah adalah akad yang mengandung hak watha’ (hubungan seksual) 

dengan lafadz nijah atau tazwij atau kata yang semakna dengan dua kata 

tersebut.
33

 

Nikah adalah akad yang memberi manfaat secara hukum dalam hal 

kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita 

dan saling tolong-menolong serta membatasi hak bagi pemiliknya dan memenuhi 

kewajiban masing-masing. Nikah adalah suatu perjanjian yang dapat 

mengguncang ‘Arsy Allah Subhanahu wa ta’ala karena hal-hal yang tadinya 

haram, ketika laki-laki dan perempuan menikah malah menjadi halal dan bahkan 

berpahala. 

                                                                                                                                                               
dinamakan Mazhab Hanafi. http://oeng69.blogspot.com/2011/11/sejarah-singkat-imam-4-

mazhab.html. diakses pada hari Kamis tanggal 01 2015 pkl. 14.45 WIB. 
32

 Imam Malik, Beliau adalah Imam Maliki yang bernama lengkap Abu Abdullah Malik 

bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris Al 

Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 712-796 M. Berasal dari keluarga Arab yang terhormat dan 

berstatus sosial yang tinggi, baik sebelum datangnya Islam maupun sesudahnya, tanah asal 

leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut Islam mereka pindah ke 

Madinah, kakeknya Abu Amir adalah anggota keluarga pertama yang memeluk Agama Islam pada 

tahun ke dua Hijriah.  http://oeng69.blogspot.com/2011/11/sejarah-singkat-imam-4-mazhab.html. 

diakses pada hari Kamis tanggal 01 2015 pkl. 14.45 WIB. 
33

 Imam Syafi’ai, Beliau adalah Imam Syafi’i yang bernama lengkap Abu Abdullah 

Muhammad bin Idris As Syafi’i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M), 

berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh rasulullah SAW. dari ayahnya, 

garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (kakek ketiga rasulullah) dan dari ibunya masih 

merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a. Semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya 

meninggalkan Mekkah menuju palestina, setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke 

rahmatullah, kemudian beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi yang sangat 

prihatin dan seba kekurangan, pada usia 2 tahun, ia bersama ibunya kembali ke mekkah dan di 

kota inilah Imam Syafi’i mendapat pengasuhan dari ibu dan keluarganya secara lebih intensif. Saat 

berusia 9 tahun, beliau telah menghafal seluruh ayat Al Quran dengan lancar bahkan beliau sempat 

16 kali khatam Al Quran dalam perjalanannya dari Mekkah menuju Madinah. Setahun kemudian, 

kitab Al Muwatha’ karangan imam malik yang berisikan 1.720 hadis pilihan juga dihafalnya di 

luar kepala, Imam Syafi’i juga menekuni bahasa dan sastra Arab di dusun badui bani hundail 

selama beberapa tahun, kemudian beliau kembali ke Mekkah dan belajar fiqh dari seorang ulama 

besar yang juga mufti kota Mekkah pada saat itu yaitu Imam Muslim bin Khalid Azzanni. 

http://oeng69.blogspot.com/2011/11/sejarah-singkat-imam-4-mazhab.html. diakses pada hari 

Kamis tanggal 01 2015 pkl. 14.45. 

http://oeng69.blogspot.com/2011/11/sejarah-singkat-imam-4-mazhab.html
http://oeng69.blogspot.com/2011/11/sejarah-singkat-imam-4-mazhab.html
http://oeng69.blogspot.com/2011/11/sejarah-singkat-imam-4-mazhab.html
http://oeng69.blogspot.com/2011/11/sejarah-singkat-imam-4-mazhab.html
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 Menurut syara nikah adalah suatu  akad berisi pembolehan melakukan 

persetubuhan dengan menggunakan lafadz  نكاحا (Menikahkan) atau تزويج 

(mengawinkan), kata nikah itu sendiri bermakna aqad, dan secara majaziy 

bermakna persetubuhan, menurut pendapat lain yang lebih shahih.
34

 

 Menurut bahasa nikah itu berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad 

hubungan badan. Pengertian hubungan badan hanya merupakan metafora saja.
35

 

Menurut pengertian istilah adalah akad atau perjanjian yang menghalalkan 

pergaulan antara laki-laki dan perempuan untuk memenuhi hajat biologisnya 

sehingga antara keduanya  (suami istri) mempunyai hak dan kewajiban. 

 Pada hakekatnya pernikahan merupakan suatu perjanjian yang harus di 

pertanggungjawabkan baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah 

Subhanahu wa ta’ala. 

Perjanjian itu muncul dari lubuk hati yang tulus dan ikhlas, suka rela untuk 

mewujudkan kebahagiaan hidup yang hakiki, yakni membentuk rumah tangga 

yang Sakinah, Mawaddah,Warahmah dibawah naungan Allah Subhanahu wa 

ta’ala. 

 Perjanjian tersebut bukan sekedar perjanjian biasa, melainkan suatu 

perjanjian suci, keduanya dihubungkan atau disatukan menjadi pasangan suami 

istri dengan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa ta’ala. 

B. Dasar Hukum Pernikahan. 

 Hukum dasar atau asal hukum nikah adalah mubah atau boleh. Hukum 

dasar ini dapat berubah sesuai dengan keadaan dan situasi orang yang 

                                                           
34

 As,ad Aliy, Kitab Fathul Muin, Kudus: 1979, hlm. 1. 
35

 Muhammad Uwaidah Syaikh Kamil, Op, Cit, hlm.375 
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melaksanakannya. Oleh karena itu hukum dasar dapat berubah menjadi sunat, 

makruh, haram, bahkan dapat menjadi wajib. Islam menganjurkan dan 

menggembirakan kawin sebagaimana tersebut karena ia mempunyai pengaruh 

yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan ummat manusia. Allah 

Subhanahu wa ta’ala Berfirman dalam surat An-Nissa ayat 3: 

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

perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-

wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu 

takut tidak akan dapat Berlaku adil  Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-

budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak 

berbuat aniaya.” 
  

Selain karena dalil itu anjuran pernikahan yang sangat banyak. 

Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang 

selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat 

memuaskan, maka banyaklah manusia yang mengalami goncangan dan kacau 

serta menerobos jalan yang tidak baik. Dan kawinlah jalan alami dan biologis 

yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini 

dengan kawin badan jadi segar, jiwa menjadi tenang, mata terpelihara dari melihat 

yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang halal. Keadaan ini 

disyariatkan oleh Alloh dalam surat Ar-Ruum ayat 21: 

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

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. 
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Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang berfikir.”
36

 

  Disamping ayat di atas juga terdapat hadis Nabi Shalallahu Alaihi 

Wassalam Muhammad yang memuat tentang perintah atau anjuran untuk 

menikah: 

واحصن للقرج ومن نه اغضي للبصري منكم الباءة فليتزوج قاياب من استطا ع معشرا لش يا

 (رواه البخارى) ءله وجا م قا نهستطع قعليه بل لصولم ي

Artinya “ Hai, para pemuda, barang siapa telah sanggup di antara kamu untuk 

menikah, maka nikahlah karena sesungguhnya nikah itu dapat memalingkan 

pandangan ( yang liar ) dan dapat memelihara kehormatan, barang siapa yang 

belum mampu melakukannya hendaklah ia ber puasa, karena puasa merupakan 

pengahalang baginya. (HR. Bukhori). 

 Dari definisi yang bersumber dari Al-Qur’an maupun hadis di atas, maka 

sangat jelas bahwa pernikahan sangat dianjurkan oleh Syariat Islam, sebab dengan 

menikah dapat menjaga dan mengarahkan nafsu naluriah manusia yang diridhoi 

oleh Allah Subhanahu wa ta’ala. Jumhur ulama berpendapat bahwa nikah 

hukumnya sunnah. 

 Akan tetapi, walaupun banyak dalil yang menunjukan bahwa pernikahan 

dapat berubah-ubah tergantung pada konteksnya, ada kalanya wajib, sunnah, 

haram, makruh, ataupun mubah.
37

 Berikut ini adalah beberapa hukum nikah: 

 

                                                           
36

 Al-Qur’an Surat Ar-Ruum ayat 21. 
37

 Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail, Shahih Bukhari, Juz V, Beirut: Dar Al-

Kutub al-Ilmiah, 1992,  hlm.  438. 
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a. Pernikahan yang hukumnya wajib. 

 Bagi yang sudah dianggap mampu untuk kawin, syahwatnya sudah 

mendesak dan takut terjerumus dalam perzinahan maka wajiblah dia untuk kawin. 

Karena menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak 

dapat dilakukan dengan baik kecuali jalan kawin. 

b. Pernikahan yang hukumnya sunnah. 

 Adapun bagi yang syahwatnya sudah mendesak lagi mampu kawin, tapi 

masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunnahlah dia kawin. Kawin 

baginya lebih utama dari bertekun diri dalam ibadah, karena menjalani hidup 

sebagai bujangan tidak di benarkan dalam Islam. 

c. Pernikahan yang hukumnya haram. 

 Bagi seseorang yang belum mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan 

bathin kepada istrinya serta syahwat nya pun tidak mendesak, haramlah baginya 

untuk kawin. Sebaliknya juga perempuan bila dia sadar dirinya tidak mampu 

untuk memenuhi hak-hak suaminya, atau ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak 

bisa melayani kebutuhan bathinnya, karena sakit jiwa atau kusta atau berpenyakit 

pada kemaluannya, maka dia tidak boleh mendustainya, tetapi wajiblah ia 

menerangkan semuanya itu kepada laki-laki pilihannya, ibaratnya seperti seorang 

pedagang yang wajib menerangkan keadaan barang-barang dagangannya 

bilamana ada aibnya. 

d. Pernikahan yang Hukumnya Makruh. 

 Makruh nikah bagi seseorang yang lemah Syahwatnya dan tidak mampu 

memberikan belanja istrinya. Walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan 
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tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga bertambah makruh jika 

karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau 

menuntut sesuatu ilmu. 

e. Pernikahan yang Hukumnya Mubah. 

 Bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan 

segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin, maka 

hukumnya adalah mubah. 

 Suatu pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi beberapa syarat 

dan rukunnya. Syarat merupakan sesuatu yang harus terpenuhi sebelum 

pernikahan itu dilangsungkan, sedangkan rukun merupakan seuatu yang harus 

terpenuhi pada saat pernikahan itu sendiri. 

 Dalam komplikasi Hukum Islam  dijelaskan syarat sahnya pernikahan 

yang tercantum dalam Bab 11 pasal 4, pernikahan sah apabila dilakukan menurut 

Hukum Islam sesuai dengan pasal 2ayat (1) undang-undang No.1 tahun 1974 

tentang pernikahan.
38

 

 Yang berisi bahwa “Pernikahan mitsaaqaan menurut hukum Islam adalah 

pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau gholiidan untuk mentaati perintah 

Allah Subhanahu wa ta’ala dan melaksanakan nya merupakan ibadah “. 

C. Syarat Sah Pernikahan 

 Adapun syarat pernikahan dijelaskan secara lebih terperinci adalah sebagai 

berikut :
39

 

                                                           
38

 Abdullah  Abdul Gani, Pengantar Komplikasi Hukum Islam dan Tata Hukum Hukum 

di Indonesia, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, hlm. 78.  
39

 Abdurrahman Ghozali,  Of Cit  hlm . 46-47. 
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1. Calon mempelai suami dan istri yang akan melakukan pernikahan. Adapun 

syarat-syarat calon suami adalah sebagai berikut: 

a. BerAgama Islam 

b. Laki-laki sejati 

c. Orangnya dapat diketahui dan jelas tertentu 

d. Calon mempelai laki-laki jelas halal nikah dengan calon istri 

e. Calon mempelai laki-laki mengetahui dan mengenal betul calon istrinya 

halal baginya. 

f. Calon suami rela ( tidak dipaksa ) untuk melakukan pernikahan itu. 

g. Tidak sedang melakukan ihram 

h. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri. 

i. Tidak beristri lebih dari empat orang 

Adapun syarat – syarat calon istri adalah sebagai berikut : 

a. BerAgama Islam 

b. Terang Wanita ( Bukan Banci ) 

c. Telah memberi izin kepada walinya untuk menikahkannya 

d. Tidak Bersuami dan tidak dalam masa iddah 

e. Bukan Mahram calon suami 

f. Belum pernah dili’an (sumpah lian) oleh calon suami 

g. Terang atau jelas orangnya  

h. Tidak sedang dalam masa haji atau umroh. 

2. Adanya Dua orang Saksi. Sebagai saksi diisyaratkan: 

a. Beragama Islam 

b. Baligh 
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c. Berakal 

d. Tidak dipaksa 

e. Laki-laki 

f. Adil ( bukan fasik ) 

g. Tidak sedang haji atau umrah 

h. Tidak di cabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh pemerintah ( 

mahjur bisafah ) 

i. Tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya. 

3. Ijab dari wali calon mempelai perempuan atau wakilnya. 

a. BerAgama Islam 

b. Berakal 

c. Laki-Laki 

d. Baligh 

e. Adil 

f. Mendengar ( tidak tuli ) 

g. Melihat ( tidak buta ) 

h. Bisa bercakap – cakap ( tidak bisu ) 

i. Tidak pelupa ( Mughoffal ) 

j. Menjaga harga diri ( menjaga muro’ah ) 

k. Mengerti ijab qobul 

l. Tidak merangkap jadi qobul 

4. Ijab dari calon mempelai perempuan atau wakilnya 

 Ijab dan qabul   terbentuk dari asal kata “Inkah” atau  Tajwiz” terjemahan 

dari kedua kata tersebut, yang dalam bahasa Indonesia berarti “ menikahkan “ . 
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 Sighat akad nikah yaitu qobul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari 

pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Ijab qabul dilaksanakan 

setelah pernikahan disepakati kedua belah pihak, wali nikah, para saksi, dan 

semua pihak serta tempat pelaksanaan akad nikah telah siap, kemudian 

pelaksanaan nikah adalah sebagai berikut: 

a. Sesudah semua siap, Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) segera mengecek 

kebenaran data yang ada hubungannya dengan adminstrasi pencatatan 

nikah, mengecek keIslaman kedua belah pihak yang akan mengadakan 

akad nikah dengan membaca dua kalimat syahadat, kemudian ditawarkan 

siapa yang akan mengakadkan: 

1. Dinikahkan oleh walinya sendiri 

2. Diwakilkan kepada PPN , atau 

3. Diserahkan kepada orang lain  (kiyai atau ulama) 

b. Sebelumnya supaya dibacakan khutbah nikah oleh petugas yang di tunjuk. 

c.  Sesudah khutbah nikah yang berkewajiban mengakadkan, mengucapkan 

ijab sebagai berikut : 

 سم هللا الر حمن الر حيمب

ن ة  هللاذ تُُمو ُهنَّ نُّكم اخ  -فاء في اليّساءتّقُو هللا ا   ُهنَّ ب كت حللتُم فواس ب ا م  ة  هللا ل م  و  ُرو ح 

نا ز عرُ  ُجوك  علي ما امر هللا ب ه  م  نك حنُك  اا حس ان يافاُلُن سريح  ب  ت  ‘ًف اوأمس اٍك ب م 

ز جنُك  فال نه بنتو  ل .........) و  ك   .......بمهر( ُمو 

d. Mempelai pria yang dijabat tangannya oleh orang yang mengucapkan ijab 

kemudian menyahut dengan kalimat : 

الم/حاالر كو ذبالمهر الم (لنفسي  ) كاحها وتزوجهقبلُت ن   ج   ..و 
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e. Dengan demikian acara ijab qabul sudah selesai,  kemudian ditutup dengan 

do’a untuk kedua mempelai dilanjutkan dengan penandatanganan Akta 

Nikah. 

 Sebagian masyarakat muslim masih ada yang menganggap bahwa 

peristiwa pernikahan itu masalah internal keluarga, dan Negara atau pemerintah 

tidak perlu ikut campur mengatur mengenai persoalan perorangan dan keluarga 

saja, Akan tetapi sebagian lainnya berpendapat bahwa perkwinan itu bukanlah 

sekedar masalah perorangan, karena setiap pernikahan sekurang-kurangnya 

melibatkan dua orang yang datang dari keluarga yang berbeda.  

Oleh karena itu pernikahan berkaitan  langsung dengan masalah ketertiban 

administrasi dan ketentraman masyarakat. Pemerintah dalam hal ini menerbitkan 

undang-undang yang mengatur tentang pernikahan . Di Indonesia telah ada 

undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan  (Idhoh Anas, 2008 :36) 

oleh sebab itu pernikahan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ((PPN) 

sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-

undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, Talak, dan Rujuk, agar 

terjamin ketertiban pernikahan masyarakat Islam. Didalam Kompilasi Hukum 

Islam disebutkan. Dalam bab II pasal 5-7 disebutkan bahwa :  

a. Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam, setiap pernikahan harus 

dicatat. 

b. Pencatatan pernikahan tersebut pada ayat ( 1 ) dilakukan oleh pegawai 

pencatatan nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No: 22 

tahun 1946 jo Undang-undang No: 32.Tahun 1954. 
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c. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5 setiap pernikahan harus 

dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatatan 

Nikah (PPN) 

d. Pernikahan yang diluar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan 

hukum  

e. Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan 

Isbat nikah ke pengadilan Agama. ( Arloka, tt: 180-181 ) 

 Secara khusus baik didalam Al-Qur’an maupun Hadis tidak ada yang 

menjelaskan mengenai ketentuan pencatatan nikah. Namun kedudukan pernikahan 

dalam kehidupan berbangsa dan benegara, maka pencatatan pernikahan menjadi 

sangat penting karena pernikahan mempunyai kekuatan dalam Hukum. Selain itu 

juga untuk menjaga ketertiban agar masyarakat Islam tidak  main-main dengan 

suatu hubungan pernikahan yang sangat sakral. 

4. Tujuan Pernikahan. 

 Pernikahan dalam Islam berada pada tempat yang tinggi, suci, dan mulia. 

Oleh sebab itu Islam menganjurkan agar pernikahan itu dipersiapkan secara 

matang dan sempurna, sebab pernikahan bukan sekedar mengesahkan hubungan 

badan antara laki-laki dan perempuan saja, atau hanya untuk memuaskan hasrat 

biologis saja, namun juga memiliki arti yang lebih luas, tinggi dan mulia. Dari 

perkwinan yang sah akan lahir generasi penerus yang shaleh dan shalehah, yang 

mampu berbakti kepada kedua orang tuanya, bangsa, Negara dan Agamanya. 

 Ajaran Islam membagi tujuan melaksanakan pernikahan itu kepada dua, 

yakni tujuan pokok / primer, dan tujuan antara atau tujuan sekunder. Adapun 

tujuan pokok atau primer dari pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan 

yang shaleh dan shalehah bagi setiap suami istri. Anak merupakan investasi dunia 

khirat yang harus di perjuangkan dan dilestarikan. Oleh sebab itu bagi pasangan 

suami istri yang sulit memperoleh tujuan utama ini, hendaknya senantiasa 

memohon kepada Allah Subhanahu wa ta’ala  agar berkenan memberikan 
l 
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amanat, berupa anak keturunan yang menyenangkan hati, pelipur lara baik dalam 

keadaan suka maupun duka. Hal ini sebagimana firman Allah Subhanahu wa 

ta’ala  dalam surat Al-Furqon ayat 74 :  

Artinya : “Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugrahkanlah 

kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati 

(Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.” 

 Adapun tujuan antara atau sekunder dari pernikahan itu antara lain: 

1. Untuk memenuhi hasrat naluriyah yakni kebutuhan biologis secara sah. 

 Sudah menjadi fitrah manusia untuk saling tertarik dan saling mencitai 

pada lawan jenis dan mempunyai keinginan yang kuat untuk mengadakan 

hubungan biologis, karena itu Islam menganjurkan untuk cepat-cepat menikah 

bagi laki-laki atau perempuan yang sudah mampu   (baik fisik maupun materi ) 

untuk menikah, dengan demikian apa yang menjadi kebutuhan atau hasrat 

keinginannya akan terpenuhi atau tersalurkan secara sah dan halal. 

2. Menjaga manusia dari kerusakan dan kejahatan. 

 Manusia di ciptakan Allah Subhanahu wa ta’ala dengan di beri kelebihan 

bukan hanya akal tapi juga nafsu, di antara nya nafsu biologis. Nafsu biologis 

tersebut harus disalurkan, diarahkan, dan dikendalikan, agar nafsu tersebut dapat 

bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, dan masryarakat pada umumnya. Tanpa 

adanya upaya untuk menyalurkan, mengarahkan dan mengendalikan, maka 

manusia akan rusak, karena nafsu biologi yang tidak terarah dan tidak terkendali 

dapat menjadikan manusia gelap mata dan lupa aturan, baik aturan Agama 

l 
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maupun aturan Negara, dan menjadikan mereka terjerumus dalam perbuatan 

maksiat. 

3. Membentuk keluarga atau Rumah Tangga dan menumbuhkan semangat 

berusaha untuk memperoleh rizki.  

 Ikatan pernikahan dalam membentuk keluarga atau rumah tangga 

merupakan ikatan yang paling teguh ddan kuat. Hal ini dikarenakan ikatan 

tersebut terbentuk berdasarkan nilai-nilai cinta dan kasih yang tulus tanpa pamrih 

antara suami dan istri bahkan pasangan yang terbentuk dengan ikatan yang kokoh 

ini akan saling memberi dan menerima tanpa harus diminta. Ikatan pernikahan 

yang semacam ini akan menumbuhkan keinginan yang  kuat dari para anggota 

keluarganya untuk berupaya dan berusaha untuk memnuhi kebutuhan hidupnya 

(mencari rizki) sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.
40

 

 Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan, pasl 1 

dijelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
41

 

Sesuai dengan UU nomor 1 tahun 1974 tujuan pernikahan juga dijelaskan 

di dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II pasal 3. Adapun tujuan pernikahan 

adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah Mawaddah dan 

Warahmah. 

Pernikahan dilaksanakan karena dengan dasar anjuran Al-Qur’an dan Al-

Hadis. Selain karena sebab itu pernikahan juga dilaksanakan karena hikmahnya 

yang sangat banyak. 

                                                           
40

 Ramli, Op,Cit, hlm.201-204 
41

 Undang-Undang perkaiwnan No.1 Tahun 1974 psl 1. 
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4. Hikmah Pernikahan.  

 Agama Islam sangat menganjurkan dan memberi kabar gembira kepada 

siapa saja yang dapat melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syara, 

karena dengan menikah akan banyak mempengaruhi kehidupan yang baik bagi 

para pelakunya, baik untuk pribadi masyarakat maupun manusia pada umumnya, 

di antara hikmah pernikahan adalah :  

a. Naluri kemanusiaan dalam pemenuhan terhadap kebutuhan biologisnya 

sangatlah kuat dan selalu menuntut adanya penyaluran dan jalan keluar, 

pemuasan hasrat seks tersebut dapat tersalurkan dengan halal dari jalan 

pernikahan. Namun apabila manusia tidak dapat menyalurkan hasrat 

biologisnya dengan baik, maka akan banyak manusia mengalami 

goncangan dan kacau bahkan manusia itu dapat menempuh jalan yang 

sesat. Dan pernikahan adalah jalan yang baik dalam penyaluran dan cara 

yang syar’i untuk memuaskan hasrat biologis seorang manusia. Dengan 

menikah badan jadi segar, jiwa menjadi tenang terpeliharanya pandangan 

mata dari yang haram dan perasaan tenang karena halal. 

b. Menikah adalah cara terbaik untuk memperbanyak keturunan dan 

memuliakannya, melestarikan hidup manusia dan menjaga nasab yang 

baik sesuai syariat. 

c. Perasaan sebagai orangtua akan dengan sendirinya tumbuh berkembang 

dengan hadirnya anak-anak keturunan dalam sebuah pernikahan, naluri 

sebagai orangtuapun akan hadir seiring dengan perasaan kebahagiaan yang 

penuh suka cita, cinta dan kasih sayang dalam keluarga yang merupakan 

fitrah manusia dalam kesempurnaan hidup sebuah pernikahan. 
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d. Mempunyai rasa tanggung jawab besar terhadap keluarga dan mampu 

memberikan segala yang di perlukan keluaga, istri dan anak-anak yang 

menjadi tanggungan  merupakan suatu kebanggaan tersendiri dalam 

hakikat kehidupan sebagai kepala rumah tangga akan sangat berdampak 

positif bagi perkembangan dan pembawaan seseorang dalam suasana 

pernikahan. 

e. Adanya pembatasan dan pembagian wilayah kekuasaan dalam pernikahan 

seperti tugas seorang suami mencari nafkah diluar rumah dan istri tinggal 

di rumah mengurus rumah dan anak-anak sesuai dengan ajaran syariat 

dalam batasan-batasan tertentu yang di perbolehkan dan disepakati oleh 

pasangan suami dan istri. 

f. Pernikahan dapat menumbuhkan, mempererat dan memperkuat tali 

kekeluargaan di antara anggota keluarga, suami, istri dan anak-anak. 

Melanggengkan pernikahan, menguatkan cinta kasih dalam keluarga dan 

membuat hubungan dengan masyarakat lebih terjamin dan diakui  sesuai 

ajaran Islam. 

5. Khitbah atau Peminangan 

a. Pengertian Khitbah atau Pertunangan: 

Pertunangan adalah adanya permohonan atau permintaan seorang laki-laki 

kepada orangtua perempuan untuk menjadikannya sebagai istri, dengan tradisi dan 

kebiasaannya di masyarakat umum. Meminang merupakan pintu gerbang 

pernikahan. Allah Subhanahu wa ta’ala memerintahkan supaya yang akan 

melangsungkan pernikahan terlebih dahulu melakukan ta’arupan atau pengenalan 

masing-masing calon untuk saling mengenal sebelum akad nikah dilangsungkan. 



 

37 
 

Sehingga nanti diharapkan pernikahannya nanti benar-benar jelas berdasarkan 

pandangan dan penilaian yang pasti. 

b. Hukum Khitbah atau pertunangan: 

 Dalam Nash Al-Qur’an dan Al-Hadis sudah banyak disampaikan tentang 

khitbah atau pertunangan. Tetapi tidak secara detail dijelaskan tentang adanya 

perintah dan larangan dalam melakukan pertunangan, berbeda dengan perintah 

melakukan pernikahan dengan jelas disampaikan dalam Al-Qur’an dan Al-Hadis. 

Di dalam Hukumnya pun tidak ada pendapat Ulama yang mewajibkan, artinya 

Hukumnya mubah. Namun Ibn Rusyd dalam kitabnya Bidayatul Al-Mujtahid 

mengatakan bahwa hukum khitbah adalah wajib, yang di dasarkan dari perbuatan 

Nabi Shalallahu Alaihi Wassalam dalam melakukan peminangan. 

 Di antara hikmah yang dapat diambil dari Khitbah antara lain:  

1. Sebagai metode perkenalan antara calon suami dan calon istri 

2. Masing-masing pihak mengetahui siapa nanti calon pasangannya yang 

akan menjadi pendamping hidupnya. 

3. Untuk dapat mengenal lebih dekat dan mengenal dengan keluarga calon 

pasangan. Cara untuk menuju kesepakatan kedua calon pasangan menuju 

pembentukan mahligai kehidupan rumah tangga yang samawa. 

4. Dengan pertunangan atau pengenalan antara dua calon pasangan hidup dan 

keluarganya diharapkan tidak ada penyesalan dikemudian hari 

c. Aturan–aturan dalam khitbah atau peminangan: 

 Wanita yang diperbolehkan untuk di khitbah ada dua ketentuan : 
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Pertama, tidak ada halangan hukum yang melarang dilangsungkan nya 

pernikahan. kedua, bukan istri orang lain atau belum dipinang orang lain secara 

sah.  

Terdapat nya halangan hukum misalnya sesuatu yang haram untuk di 

kawin selamanya atau sementara karena telah dipinang orang lain, maka tidak 

boleh dipinang. Haram meminang bekas istri orang lain yang dalam masa iddah, 

baik iddah kematian maupun iddah cerai maka ia haram untuk dipinang, sebab 

masih terkait dengan suami lamanya, karena suaminya masih berhak untuk 

merujuknya sewaktu-waktu ia masih suka. 

Jika wanita iddah dari talak ba’in, maka ia haram untuk dipinang secara 

terang–terangan, dikarenakan bekas suaminya masih punya hak untuk 

mengawininya dengan akad yang baru. Dan jika ada laki-laki lain yang 

meminangnya maka itu melanggar hak orang lain yaitu mantan suaminya. 

 Untuk kebaikan kehidupan, kesejahteraan,dan ketentraman keluarga, 

sebaiknya seorang laki-laki mengenal dahulu wanita yang akan dinikahinya, 

sehingga diketahui kebaikan dan celanya sebelum mempersunting dan 

menikahinya untuk menghindari kegagalan berumah tangga. Masalah pinang 

meminang bukan hanya laki-laki tetapi wanita pun boleh meminang. Wanita pun 

mempunyai hak yang sama dengan laki-laki  yang meminangnya untuk melihat 

laki-laki yang meminangnya, dan  mengetahui sesuatu hal yang dapat 

menyebabkan ketertarikannya kepada laki-laki yang meminangnya dan melihat 

indikasi atau faktor lain guna penilaian persetujuannya menerima pinangan. 

 Dengan melihat kita dapat mengetahui kecantikan dan celanya seorang 

wanita yang akan kita pinang, dan yang berkaitan dengan aqidah dan ahlaqnya 
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kita dapat lihat dari sifat dzohirnya atau keterangan dari informasi orang lain, 

keluarga atau orang yang dapat dipercaya kebenaran informasinya.
42

 

6. Walimah 

Walimah artinya berkumpul, yaitu berkumpulnya suami istri, secara istilah 

walimah yaitu khusus tentang makan – makan dalam suatu acara pesta 

pernikahan. Walimah juga artinya makanan pesta pernikahan pengantin atau 

setiap makanan yang di siapkan untuk undangan dan lain sebagainya. 

 Mengadakan Walimah hukumnya sunnah, untuk waktu nya adalah setelah 

pengantin melakukan jimak atau campur tidur bersama, dan yang berhak 

mengadakan walimah adalah suami atau keluarga wali dari pengantin laki-laki, 

kalaupun harus keluarga mempelai wanita yang melakukan walimah hukumnya 

sunnat dengan persetujuan pihak keluarga laki-laki. 

 Walimah bisa saja atau boleh dilakukan pada saat akad nikah atau 

sesudahnya atau setelah jimak (bercampurnya suami istri) semuanya 

diperbolehkan sesuai dengan adat kebiasaan masing-masing. 

Ada beberapa syarat mengenai undangan yang wajib di datangi atau dipenuhi : 

a. Yang mengundang beragama Islam 

b. Tidak ada uzur syar’i yang menghalanginya. 

c. Bukan undangan khusus orng kaya saja. 

d. Yang mengundang nya sudah mukallaf, merdeka dan berakal. 

e. Belum didahului oleh undangan lain, kalau ada maka yang pertama yang 

harus didahulukan. 
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f. Tidak hanya orang yang disenangi saja atau yang terhormat saja yang 

diundang. 

g. Tidak ada kemungkaran dan hal lain yang menghalangi undangannya.
43

 

 

D. Sekufu dalam Pandangan Ulama  

 Sekufu didalam kamus ilmiah berarti perbandingan, menolak kesamaan 

derajat.
44

sedangkan Kufu artinya keseimbangan.
45

  Kufu berasal dari kata al-kufu 

yang diartiakan al-Musawi’ (keseimbangan). Pada saat kita hubungkan dengan 

menikah, kufu diartikan dengan keseimbangan antara calon suami dan calon istri, 

dari segala hal seperti kedudukan atau nasab, Agama, keturunan dan lain-lain.
46

 

 Sekufu dalam arti bahasa adalah, sama, sepadan, atau 

menyamai/menyerupai. Maksudnya adalah persamaan antara calon mempelai 

wanita dan calon mempelai laki-laki dalam kedudukan, nasab, sosial, derajat, 

ahlaq, kekayaan, keturunan dan lain sebagainya.
47

  

 Sekufu berarti kesamaan derajat, yang berarti sedarajat, setara, sama tinggi 

derajatnya, martabatnya. Dan yang dimaksud Kufu dalam pernikahan adalah 

adanya kesamaan derajat antara suami dan istri. Yang di lihat dalam beberapa hal 

dan ada hal yang harus diperhatikan dalam ukuran kufu yaitu mengenai Din atau 

Agama, karena wanita muslimah haram menikah dengan laki-laki non muslim.
48
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 Para ahli fiqih mendefinisikan istilah Sekufu dengan kesamaan didalam 

hal-hal kemasyarakatan, dengan itu diharapkan akan terwujudnya kebahagiaan 

dan kesejahteraan dalam kehidupan keluarga kelak. Dari berbagai kualifikasi yang 

di tawarkan dalam hal ini hanya satu kualifikasi yang direkomendasikan dan 

disepakati para Fuqoha’ adalah pemahaman Agama serta ketaqwaan dan kebaikan 

(al-aqwa  wa al-silah). Adapun kualifikasi lain seperti status merdeka, nasab, 

Agama, ayah, bersih dari penyakit, sehat akal, ini ada perbedaan sikap dari para 

ulama ahli fiqih, ada yang bias dijadikan unsur kafa’ah dan sebaliknya ada yang 

berpendapat tidak.
49

 

 Secara kontekstualisasi mengapa para ulam fiqih meletakkan Sekufu 

sebagai salah satu syarat dalam mencapai tujuan pokok pernikahan adalah sebagai 

salah satu bentuk usaha untuk mencapai tujuan pernikahan yaitu untuk 

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tentram atau sakinah, penuh cinta dan 

kasih sayang atau mawaddah warahmah.
50

 

Sejarah lahirnya Konsep Sekufu. 

 Ada dua teori yang muncul berkaitan dengan kafa’ah, pertama oleh M.M 

Bravman berpendapat, bahwa konsep sekufu sudah muncul sejak masa sebelum 

Islam. Bravman menulis beberapa kasus yang pernah terjadi, misalnya dalam 

kasus pernikahannya Bilal. Diapun menulis dua kasus lain yang didalamnya 

terdapatat adanya kafa’ah didalamnya.
51
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 Kedua adalah teorinya Caulson dan Farhat J. Ziadeh yang mengatakan 

konsep ini berawal dari Irak khususnya daerah kuf’ah. Menurut teori ini konsep 

ini di temukan dalam buku Malik al-Muwatta’. Yang pertama ditemukan di buku 

mazhab Maliki Al-Mudawwanah. Dalam buku ini hanya di singgung sedikit saja, 

bahkan Imam Malik sendiri tidak pernah membahas masalah ini.
52

 

 Kesimpulannya dari teori ini bahwa Imam Malik sendiri tidak mengenal 

konsep sekufu. Teori ini muncul dari tuntutan cosmopolitan dan kompleksitas 

masalah dan masyarakat yang hidup di Irak ketika itu. Kompleksitas masyarakat 

muncul akibat urbanisasi yang terjadi ketika itu. Urbanisasi melahirkan 

percampuran sejumlah etnik, seperti pencampuran orang Arab dengan non Arab 

yang baru masuk Islam. Untuk menghindari terjadinya salah pilih pasangan dalam 

pernikahan, teori kafa’ah menjadi niscaya. Dengan demikian menurut teori ini 

konsep sekufu muncul pertama sebagai respon terhadap perbedaan sosial (social 

disctinction) yang kemudian bergeser ke persoalan Hukum ( legal disctinction ).
53

   

 Khoeruddin Nasution dalam bukunya “Isu-Isu Kontemporer Hukuk Islam” 

mengatakan bahwa  dalam kasus sahabat Bilal yang dicontohkan oleh Bravmann 

menunjukan tidak diakuinya perbedaan berdasarkan apapun kecuali Agama dan 

Ketaqwaan, karena Sekufu itu sudah ada sejak sebelum Islam, dan di antara tujuan 

Islam datang adalah untuk menghentikan Sekufu yang didasarkan dari 

pengkelasan atau strata sosial tersebut. Dan dugaan penulis  munculnya konsep ini 

di masa Abu Hanifah dalam upaya menjawab persoalan pluralisme, suku, etnis, 

bahasa dan lainnya, munculnya teori ini menjadi konsep Hukum (legal doctrine) 

sebagai hasil usaha para ulama Irak, untuk menjawab persoalan dan kondisi Irak 
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yang menghendaki demikian. Kondisi Irak yang pluralisme dan homogeny 

dijawab dengan konsep ini untuk menjamin keutuhan dan kedamaian kehidupan 

keluarga.
54

 

Beberapa Pendapat Ulama Tentang Sekufu 

 Ibn Hazm berpendapat bahwa tidak ada Kufu yang patut di perhatikan, 

karena tiap laki-laki muslim berhak menikah dengan wanita muslim yang disukai. 

Orang Islam semuanya bersaudara, karena  itu tidak diharamkan seorang laki-laki 

dari keturunan yang tidak mashur kawin dengan wanita keturunan dari Bani 

Hasim. Seorang muslim yang fasik sekufu dengan wanita muslim yang fasik pula. 

Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman dalam qur’an surat Al-Hujarat Ayat 10. 

Artinya “ orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. Sebab itu 

damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah 

terhadap Allah Subhanahu wa ta’ala, supaya kamu mendapat rahmat.” 

 

 Imam Malik berpendapat bahwa dalam pernikahan itu ada Kufu, tetapi 

kufu yang benar  adalah berdasarkan Agama dan Ahlaq. Menurut beliau kufu 

bukanlah dalam hal keturunan, kekayaan, jabatan dan lain-lain. Maka, siapapun 

laki-laki yang dari kalangan biasa dapat menikah dengan wanita bangsawan 

manapun yang di sukai. Ataupun laki-laki yang dapat menikahi wanita hartawan 

dari kalangan yang berbeda, karena sesungguhnya Islam menghilangkan dan 

menghapus segala macam perbedaan keturunan, kekayaan, jabatan, suku, atau 

golongan. Semua manusia muslim sama, tidak lebih mulia orang Arab daripada 

orang azam. Sebagaimana ajaran Islam bahwa semua Muslim bersaudara. 
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 Berbeda dengan Imam Hanafi, beliau menyampaikan bahwa kufu dalam 

pernikahan adalah hak nya wali, bukan hak wanita. Jika ada laki-laki yang 

dinikahkan dengan seorang wanita dan laki-lakinya tidak sekufu, maka tidak 

boleh khiyar baginya, sebaliknya kalau ada seorang wanita kawin dengan yang 

tidak sekufu, maka walinya berhak khiyar. Dan yang dipandang norma kufu dalam 

mazhab ini adalah keturunan, kemerdekaan, keIslaman, kesalehan, ketaatan, 

kekayaan, dan pekerjaan. 

 Kalau dalam mazhab Syafi’i dilihat dari empat segi, yaitu: keturunan, 

keAgamaan, kemerdekaan, dan pekerjaan. Mengenai keturunan, mereka 

berpendapat bahwa manusia terbagi dalam dua golongan, (berdasarkan kufu) 

yaitu: 1. Orang Arab 2. Orang Azam. Sedangkan orang Arab dibagi dua, pertama 

orang quraisy dan bukan quraisy. 

 Seorang laki-laki Arab yang bukan Quraisy tidak sekufu dengan wanita 

Qurasy. Orang Arab bukan suku Quraisy sekufu dengan sesama mereka, akan 

tetapi Wanita Arab manapun tidak sekufu dengan laki-laki Azam walaupun orang 

tua atau ibu mereka Orang Arab Juga. Kufu dalam mazhab Hambali sama dengan 

Mazhab Syafi’i, dengan tambahan bahwa laki-laki miskin tidak sekufu dengan 

perempuan kaya. 

 Sekufu dalam Islam hanya menitik beratkan kepada kesepadanan didalam 

aspek Agama dan Ahlaqnya didasarkan pada Firman Allah Subhanahu wa ta’ala   

dalam surat An-Nur ayat 26. 

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 
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wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang 

dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezki 

yang mulia (surga).” 

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam Islam 

perjodohan bukan didarasi oleh harta, nasab dan keturunan tapi ketekunan ber 

agama dan ahlak yang luhur yang paling utama. Islam tidak membedakan 

Umatnya, kaya miskin, putih hitam, atau kuat lemah, yang membedakan hanyalah 

Ketaqwaannya, Amal Saleh dan tekadnya untuk berjihad dijalan Alloh  dan 

menjauhi maksiat. 

  

n 
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BAB III 

SEKUFU PADA TRADISI PERNIKAHAN MASYARAKAT KETURUNAN 

ARAB EMPANG  

 

A. Geografis Kelurahan Empang 

Komunitas Etnis Arab Empang: Sebuah jejak sejarah antara stereotipe, 

akulturasi hingga moderenisasi. Kawasan Empang memang terkenal sebagai 

kawasan pemukiman kaum minoritas Arab di kota Bogor, tapi siapa sangka 

kawasan ini memiliki sejarah menarik di belakangnya, salah satunya adalah 

masjid tua yang dibangun tahun 1815 oleh Habib yang berasal dari daerah 

Hadramaut Yaman. 

Eugen Fisher pada 1923 mengembangkan Ilmu Antropologi umat manusia 

dan ras Bangsa, sebuah teori paling kuno yang hingga saat ini menjadi salah satu 

referensi utama para sarjana antropologi. Menurutnya, ada 3 jenis ras utama di 

dunia ini, yakni ras Negroid, Kauskasoid, dan Mongoloid . Masing-masing ras 

utama, pada perkembangannya menyebar ke seantero bumi dan membentuk 

cabang-cabang ras-ras lainnya.  

Keanekaragaman ras yang diturunkan oleh 3 ras utama tersebut, 

membentuk ras-ras baru, dimana pendapat tersebut didukung pula oleh para 

antropolog fisik seperti J.C. Priscard  (1781-1848), yang menyatakan bahwa 

perkembangan ras didukung oleh perkembangan cara hidup dan kebudayaan yang 

ada. Terlepas dari sejarah perkembangan ras umat manusia yang ada, pada 

akhirnya ras-ras tersebut berkembang hingga membentuk satuan-satuan 

kebudayaan dan cara hidup yang sama yang disebut dengan etnis.  
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Kehidupan etnisitas yang ada, secara tidak langsung membentuk 

komunitas-komunitas yang hidup dan berkembang pada suatu wilayah. Sama 

halnya dengan etnis Arab, sebuah etnis yang merupakan satuan-satuan budaya 

yang didominasi ras kauskasoid yang banyak berkembang di beberapa wilayah 

termasuk di Indonesia pada umumnya, dan kota Bogor pada khususnya. Secara 

historis, perkembangan  kehidupan komunitas etnis Arab di kota Bogor, dimulai 

sekitar awal abad ke 19 . Para imigran dari Hadramaut (sebuah wilayah di negara 

Yaman), sudah mulai banyak berdatangan ke Nusantara. Hal ini terjadi seiring 

dengan  dimulai beroperasinya kapal uap yang mengantikan kapal layar, yang 

mendorong intensifikasinya perdagangan ke Indonesia termasuk ke wilayah kota 

Bogor.  

Seiring perjalanan waktu, dan didorong terjadinya perang dunia ke II, 

banyak dari para imigran yang pada mulanya ingin kembali ke tanah airnya, tidak 

dapat melaksanakan keinginannya sehingga banyak yang memutuskan untuk 

tinggal menetap dan banyak pula yang pada akhirnya menikah dengan orang 

pribumi hingga akhirnya beranak pinak.  Pembagian  Zona Etnis di Buitenzorg 

Tahun 1745-1845 Sementara itu, kebijakan kolonial Belanda yang berkuasa saat 

itu, menerapkan sebuah aturan yang disebut sebagai wijkenstelsel atau kebijakan 

pemukimaan berdasarkan etnis.  

Aturan tersebut, menyebabakan masyarakat kota Bogor tinggal menetap 

menurut etnisnya masing-masing. Saat itu, orang-orang Eropa menempati 

kawasan di sebelah barat jalan raya (sekarang Jalan Sudirman) mulai dari Witte 

Paal sampai sebelah selatan Kebun Raya dan Pakancilan. Orang Tionghoa diberi 
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peruntukan lahan di daerah yang berbatasan dengan jalan raya sepanjang jalan 

Suryakencana sampai dengan tanjakan Soekahati (Empang), sedangkan orang 

Arab menetap disekitar daerah Soekahati atau Empang. Empang, Dari Hukum 

Picis, Kolam Ikan, Hingga Pusat Agama Islam secara Etimologis atau asal usul 

kata Empang sendiri merupakan sebuah kosakata dalam bahasa sunda yang berarti 

kolam ikan, atau kolam yang besar.  

Perkembangan wilayah Empang sendiri, tidak dapat dilepaskan dari 

perkembangan sejarah Kota Bogor yang berkembang semenjak fase kerajaan 

Pajajaran (1482-1579), fase Kolonial Belanda (1754-1945), dan masa 

kemerdekaan (1945-sekarang). Berikut merupakan perkembangan wilayah 

Empang, berdasarkan periodisasi jaman. Jaman Kerajaan Pajajaran (1482-1579) 

Pada jaman kerajaan Pajajaran tentunya wilayah Empang belum menjadi 

pemukiman padat seperti saat ini. Wilayah yang berada diapit oleh sungai 

Cisadane dan Sungai Cipakancilan ini menjadi bagian dari pusat pemerintahan 

salah satu kerajaan hindu yang cukup berkuasa pada masanya, Pajajaran. Wilayah 

tersebut dahulu dikenal dengan nama Pakuan. Kondisi sosial-kultural masyarakat 

saat itu, tentunya menyesuaikan dengan kondisi sosial-kultural pada jamannya 

yang didominasi oleh corak kehidupan masyarakat hindu.  

Yang cukup unik dan menyeramkan pada pada masa ini adalah seringnya 

diadakan sebuah hukuman yang cukup mengerikan di alun-alun (sekarang 

lapangan Empang) yakni hukuman picis.   

Hukuman picis merupakan hukuman yang sangat mengerikan pada jaman 

itu. Yaitu sebuah hukuman yang membuat terhukum mengalami rasa pedih tak 
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terkira sebelum mati. Cara eksekusi hukumannya pun dilakukan ditengah-tegah 

lapangan untuk di pertontonkan pada masyarakat sebagai bahan pelajaran untuk 

tidak meniru kejahatan yang dilakukannya.   

Awalnya, hukum Picis sendiri terilhami dari jaman Majapahit. Jenis 

hukumannya pun bervariasi, misalnya terhukum diikat di tonggak kayu atau 

pohon. Selanjutnya perlahan-lahan sekujur tubuhnya disayat-sayat dengan pisau 

atau belati, dan lukanya dioleskan cuka atau ditaburi garam. Begitu terus hingga 

mati. Bayangkan betapa pedihnya. Hal ini dimaksudkan agar terhukum berada 

dalam situasi di mana mati terasa lebih “melegakan” ketimbang hidup. Dalam 

perkembangannya, setelah keIslaman masuk ke wilayah kota Bogor, khususnya 

daerah Empang, hukuman picis tersebut perlahan digantikan dengan hukuman 

“qisos” atau hukuman potong tangan, atau rajam bagi orang yang mencuri atau 

berzina dan hukuman itu pula masih dilakukan di alun-alun/lapangan dengan 

disaksikan oleh masyarakat.
55

  

 Jaman Kolonial Belanda (1754-1945) Memasuki fase kolonial Belanda, 

wilayah Empang yang tadinya pusat pemerintahan kerajaan Pajajaran (Pakuan) 

otomotis berganti wajah dan fungsi. Pakuan yang tadinya pusat pemerintahan 

kerajaan Pajajaran beralih fungsi menjadi pusat pemerintahan kolonial Belanda 

yang merupakan sebuah Karsidenan baru, bernama Karasidenan Kampung Baru 

atau Regentscape Buitenzorg yang menjadi cikal bakal lahirnya Kabupaten Bogor 

terhitung sejak tahun 1754-1872 . Karasidenan tersebut merupakan penyatuan dari 

9 kampung yang dikepalai oleh seorang Bupati pribumi yang disebut dengan 
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Demang. Pada mula perkembangannnya, Empang sebenarnya bukanlah ibu kota 

dari Karsidenan Kampung Baru, ibu kota kampung baru sebenarnya terletak di 

daerah Tanah Baru.  

Namun, karena wilayah Tanah Baru dianggap tandus dan kurang layak 

menjadi ibukota Karasidenan, Demang saat itu yakni Demang 

Wiranata,memutuskan untuk memindahkan ibukota Karasidenan ke sebuah 

wilayah yang dia sebut sebagai daerah Soekahati.  

Demang Wiranata menilai bahwa Tanah Soekahati merupakan lahan yang 

subur dengan air yang melimpah serta pemandangan Gunung Salak yang indah. 

Itulah alasan mengapa kawasan ini diberi nama Soekahati (Sukahati) karena dapat 

membuat hati seseorang menjadi senang apabila berada di kawasan tersebut. Sejak 

tahun 1754, pusat pemerintahan Kampung Baru resmi berpindah dari Tanah Baru 

ke Sukahati.   

Pada perkembangannya, daerah Soekahati yang sudah difungsikan sebagai 

ibukota Karasidenan mengalami banyak perubahan bagi secara fungsi dan bentuk. 

Dari data yang berhasil dihimpun penulis dari seorang informan bernama, Mahdi 

(25) perubahan penamaan dari nama Soekahati menjadi Empang itu sendiri 

sebenarnya bukanlah sebuah kesengajaan. 

Dia menuturkan bahwa, perubahan itu terjadi ketika Demang saat itu, 

yakni Demang Aria Wiranata membuat sebuah Empang besar (kolam ikan) di 

sekitar bendungan dan kanal di sungai Cisadane, sehingga pada perkembangannya 

nama Soekahati sendiri menjadi tergusur dan tenggelam penamaannya kalah 
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“tenar” dengan nama Empang yang bertahan hingga sekarang. Yang menjadi poin 

penting dalam fase kolonialisme Belanda ini adalah pada aspek penyebaran 

Agama Islam yang sangat progresif di wilayah Empang. 

 Pada fase kolonialisme, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa 

Belanda melakukan kebijakan wijkenstelsel atau kebijakan pemukimaan 

berdasarkan etnis. Kebijakan tersebut bukan hanya berdampak bagi domisili atau 

tempat tinggal masyarakat etnis Arab sendiri yang secara langsung terkonsentrasi 

dalam satu tempat. Hal yang menjadi penting adalah, terkonsentrasinya pola 

pemukiman berdampak pula pada kebudayaan, cara hidup, termasuk sistem religi 

(Agama) dari etnis Arab yang mayoritas muslim juga menjadi terkonsentrasi. 

Dampaknya, pemukiman tersebut menjadi pusat dari pemikiran Islam yang besar 

dan ikut serta kemudian memainkan peran dalam penyebaran Agama Islam dan 

akulturasi budaya baik di dalam wilayah Empang sendiri maupun  ke wilayah-

wilayah lainnya.  

Jaman kemerdekaan (1945-sekarang) Pada fase ini wilayah Empang 

mengalami banyak perubahan. Perubahan yang besar tersebut didasari atas banyak 

faktor, faktor yang paling besar adalah karena faktor perdagangan dan 

perekonomian. Pada fase ini, geliat ekonomi masyarakat sudah mulai stabil, 

masyarakat etnis Arab sendiri dominan banyak yang menjadi pedagang dan 

memberikan warna tersendiri bagi geliat ekonimi wilayah Empang. Selain itu 

geliat ekonomi semakin kuat dikarenakan faktor akses wilayah Empang yang 

dekat dengan wilayah pasar Bogor yang memudahkan alur perdagangan.  
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Etnis Arab Empang : Sebuah stereotip etnik seperti yang telah dibahas 

sebelumnya, perkembangan wilayah Empang memang tidak terlepas dari peranan 

etnis Arab yang menjadi dominasi etnis di wilayah tersebut. Namun yang harus 

diperhatikan adalah, bahwa jika melihat konteks yang lebih besar dari masyarakat 

kota Bogor secara keseluruhan etnis Arab Empang sebenarnya adalah masyarakat 

minoritas, sama halnya dengan masyarakat cina, dan masyarakat (keturunan) 

eropa. Berbeda dengan masyarakat pribumi yakni masyarakat Sunda yang 

merupakan masyarakat mayoritas di kota Bogor.  

Konsep  minoritas-mayoritas, perbedaan budaya dan adat itulah yang 

menjadi salah satu pangkal adanya stereotip budaya. Yang menjadi pertanyaan 

adalah, bagaimana masyarakat etnis Arab Empang itu sendiri memandang etnis 

lain diluar etnis Arab Empang.  

Asal-usul dari masyarakat etnis Arab di Empang Bogor, dan prosesnya 

hingga sampai bisa menetap di daerah Empang, yang banyak diceritakan oleh para 

orang tua dan tetua dahulu adalah masyarakat etnis Arab di Empang Bogor, 

berasal dari Hadrami, Yaman. Awal kedatangannya, banyak yang didorong karena 

faktor perdagangan sih, Namun gak kalah banyak juga yang karena faktor Syiar 

Agama. Pada mulanya banyak yang gak berniat menetap, namun karena adanya 

perang dan sulitnya transportasi akhirnya banyak yang tinggal menetap hingga 

akhirnya beranak-pinak disitu. 

Ada dua faktor pendorong terjadinya kedatangan etnis Arab di Empang, 

yakni perdagangan dan syiar Agama, juga pengaruhnya terhadap kondisi sosial-

kultural masyarakat Etnis Arab Empang sekarang, sekrang tidak terlalu kalau dulu 



 

53 
 

itu ngaruh banget. Jadi dulu ada istilah bahwa motivasi kedatangan, 

mempengaruhi profesi yang dilakukan. Sebenarnya masyarakat disini (Arab 

Empang) secara garis besar klasifikasinya bisa dibagi dua, (klasifikasi-tambahan 

penulis) yakni masyarakat keturunan ArabHadrami dan Masyarakat keturunan 

ArabHabib.  

Kalau masyarakat keturunan ArabHadrami, awal motivasi kedatangannya 

adalah untuk berdagang dan hingga saat ini dominan banyaknya jadi pedagang 

dan pegawai, dan masyarakat keturunan Arabhadrami sendiri sekarang lebih 

mendominasi jumlahnya di wilayah Empang ini. Masyarakat keturunan 

ArabHadrami sendiri mempunyai sebuah perhimpunan yakni perhimpunan Al 

Irsyad. Sedangkan untuk masyarakat keturunan Arabhabib, tujuan kedatangannya 

adalah untuk melakukan syiar Agama Islam. Banyak di antaranya, mengakui 

sebagai turunan dari Nabi Shalallahu Alaihi WassalamMuhammad   dari turunan 

Husein. Yang paling terkenal sebagai turunan Nabi Shalallahu Alaihi 

Wassalamdan memiliki peranan dalam penyebaran Agama Islam di Empang 

adalah Habib Abdullah bin Mukhsin al-Attas, beliau sekaligus pendiri dari 

Jamiatul Khair yang merupakan perhimpunan bagi golongan sayyid (Habib). 

Pandangan etnis Arab Empang terhadap etnis lainnya,tergantung pada 

kepribadian orangnya masing-masing. Namun, banyak juga orang Arab yang 

punya pandangan-pandangan yang buruk terhadap etnis-etnis lain. Orang Arab, 

banyak yang menilai kalau pribumi itu pemalas dan cara hidupnya jorok, 

sedangkan terhadap orang china menilainya sebagai masyarakat yang pelit dan 

n 
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agak licik. Namun sekarang etnis Arab di Empang sudah tidak se-“Sengke” 

(kolot) dahulu. 

Konflik antar etnis di sekitar Daerah Empang belum pernah ada, kalau 

masalah pribadi mungkin ada juga, namun  hingga membawa-bawa nama etnis 

belum pernah ada.  

Bentuk-bentuk kerjasama antar etnis, bentuk-bentuk kerjasamanya banyak, 

kalau dengan etnis china lebih banyak didominasi kerjasama perdagangan 

misalnya orang Arab buka toko material, orang china jadi supplier-nya. 

Sedangkan kerjasama dengan orang pribumi saya melihatnya bahkan jauh lebih 

dekat dibandingkan dengan orang cina, mungkin karena sama-sama muslim jadi 

faktor etnis gak terlalu jadi persoalan jadinya.  

Faktor Agama adalah salah satu faktor perekat perbedaan-perbedaan etnis, 

bagi orang Arab etnis dalam pergaulan itu tidak terlalu bepengaruh, yang lebih 

berpengaruh itu Agama. Faktor perekat lainnya mungkin karena banyaknya  

interaksi sehingga timbulnya komunikasi dan perasaan saling pengertian satu 

sama lain. 

Dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa dalam etnis Arab Empang 

sendiri memiliki stereotipe-stereotipe khusus terhadap etnis-etnis lainnya. Dalam 

stereotipe-stereotipe tersebut sampai saat ini belum pernah terjadi konflik yang 

mengatasnamakan etnis. Dalam pergaulan antar etnis, ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi timbulnya kerjasama antar etnis seperti faktor perdagangan dan 

faktor kesamaan Agama. 
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Empang: Jejak Akulturasi dan Moderenisasi, Perkembangan ekonomi, 

sosial-kultural di wilayah Empang, meninggalkan banyak peninggalan baik secara 

fisik, maupun budaya.  

Berikut adalah wawancara penulis dengan informan selanjutnya, yakni 

Mahda Afif (26) seorang keturunan asli etnis Arab yang sudah hidup di Empang 

semenjak lahir hingga sekarang. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 29 Maret 

2014.  

Bentuk kebudayaan etnis Arab itu sendiri di Empang, ada perbedaan 

dengan etnis-etnis Arab di perkampungan Arab lainnya. Pada dasarnya 

kebudayaan etnis Arab di Empang, dengan kebudayaan Arab di perkampungan 

Arab lain sama sepertinya. Yang kita lihat mungkin perpaduan atau akulturasi 

budaya antara Arab dan Sunda disini yang terlihat begitu kuat sepertinya. 

Bentuk akulturasinya bahwa etnis Arab di Empang, memberikan pengaruh 

yang kuat dalam hal keAgamaan kepada masyarakat sunda (pribumi). Selain 

masyarakat sunda yang terpengaruh dalam hal keAgamaan, masyarakat etnis Arab 

juga saya melihatnya menerima pengaruh juga dari masyarakat sunda. Banyak 

dari orang Arab, tidak sekolot orang Arab jaman dahulu, bahkan banyak yang 

terpengaruh secara bahasa oleh orang sunda dalam berkomunikasi. Bahkan, 

banyak juga loh, orang Arab yang lebih sering menggunakan bahasa sunda dalam 

komunikasi dibandingkan dengan menggunakan bahasa Arab. Kalau istilahnya sih 

Arab Sunda begitu orang bilang. 
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Penduduk asli Empang apakah moderenisasi jaman itu mempunyai 

pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat etnis Arab Empang, mulai 

dari fashion, dulu orang-orang lebih memilih menggunakan pakai-pakaian gamis 

dan muslim namun sekarang lebih moderen. Anak-anak muda jaman sekarang 

jarang banget yang mau pakai gamis atau pakaian muslim dalam kesehariannya, 

apalagi untuk perempuan.  

Dulu simple banget dalam berpakaian, tapi sekarang harus modis, bahkan 

hingga kerudung pun harus di mix and matchkan sama pakaian. Selain itu yang 

terlihat jelas perubahan itu dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Dulu, 

orang (Empang) tidak kenal yang namanya pacaran, bahkan tabu banget. Orang-

orang Arab Empang lebih banyak menikah karena dijodohkan, tapi sekarang rata-

rata anak muda nya banyak yang berpacaran. Selain pada pakaian dan pergaulan, 

moderenisasi juga terasa banget kalau melihat kendaraan, dulu jalan-jalanan disini 

(Empang) jarang banget macet, tapi sekarang macetnya sudah hampir tiap hari, 

padet banget. 

Tradisi khusus etnis Arab sendiri, dan pengaruhnya moderenisasi jaman 

sangat berpengaruh begitupun dengan tradisi. Perubahan yang mendasar yang 

saya lihat sih lebih pada kalangan anak mudanya yah, yang tidak terlalu sekolot 

dahulu. Contohnya dalam hal pernikahan, anak muda sekarang sudah lebih 

banyak tidak mempermasalahkan etnis sama sekali, yang penting satu Agama. 

Dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa akulturasi kebudayaan terjadi di 

kalangan etnis Arab khususnya dengan etnis Sunda. Akulturasi yang terjadi, 

diterima secara dua arah pengaruhnya baik kepada etnis Arab maupun kepada 
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etnis Sunda itu sendiri. Moderenisasi dan perkembangan jaman memiliki dampak 

yang besar dalam pola-pola pemikiran, cara berprilaku, dan tradisi masyarakat 

etnis Arab Empang dalam melihat dan melaksanakan kebudayaannya sendiri. 

Berdasarkan paparan data, baik paparan data sejarah maupun data 

wawancara ada beberapa hal yang dapat saya simpulkan mengenai kehidupan 

etnis Arab Empang. Kesimpulan-kesimpulan tersebut antara lain : 

Pertama, Jika diperhatikan seksama bahwa migrasi etnis Arab ke wilayah 

Empang membawa perubahan yang besar dalam kehidupan sosio-kultural wilayah 

tersebut. Dalam perkembangannya, dengan melihat fakta sejarah yang ada 

wilayah yang tadinya merupakan pusat dari kehidupan masyarakat Hindu 

Pajajaran “berubah wajah” menjadi pusat dari penyebaran Agama Islam baik 

Islam dipandang sebagai sebuah Agama, ataupun Islam dipandang sebagai sebuah 

budaya. 

Kedua, migrasi etnis Arab yang membuat sebuah perkampungan di 

wilayah Empang, menimbulkan adanya proses akulturasi dari budaya pendatang 

(budaya Arab), dengan budaya asli setempat (sunda). Proses akulturasi yang 

terjadi, disebabkan adanya proses difusi kebudayaan, yang saling mempengaruhi 

satu sama lain antara budaya pendatang dan budaya asli hingga akhirnya membuat 

budaya baru yang cukup unik, tanpa menghilangkan unsur-unsur dalam budaya 

penduduk asli.  

Contoh akulturasi yang paling nyata yang dapat ditemukan di Etnis Arab 

Empang adalah, dalam hal berbahasa bahwa, banyak dari Etnis Arab yang fasih 
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menggunakan bahasa sunda. Sedangkan pengaruh akulturasi bagi masyarakat 

sunda sendiri lebih kepada pengaruh Agama dan budaya Islam yang diterima dan 

dianut oleh masyarakat sekitar wilayah Empang. 

Ketiga, dalam sejarah etnisitas masyarakat keturunan ArabEmpang, pernah 

terjadi apa yang disebut dengan stereotipe etnik. Masyarakat keturunan 

ArabEmpang, pernah mempunyai beberapa pandangan buruk terhadap etnis lain, 

dan juga sebaliknya etnis lain juga demikian. 

Keempat, dalam kehidupan Etnis Arab Empang saat ini, pengaruh 

moderenisasi jaman dirasakan memiliki pengaruh yang membuat perubahan yang 

sangat terasa, khususnya dalam kehidupan Etnis Arab Empang “golongan” anak 

muda. Perubahan terlihat dari cara berpakaian, berfikir, dan berprilaku yang 

cenderung meninggalkan adat-adat dan kebiasaan lama dan lebih mengikuti 

terhadap mainstream jaman. 

B. Gambaran Umum Masyarakat Arab di Kelurahan Empang 

Kampung Arab ini terletak tidak jauh dari pasar Bogor. Kampung ini lebih 

terkenal akan perayaan Maulid Nabi Shalallahu Alaihi WassalamMuhammad  . 

Dimana kampung ini banyak didatangi umat muslim, bahkan yang datang dari 

luar kota. Sebabnya, di Masjid An Nur yang menjadi icon kampung ini, terdapat 

makam salah seorang Habib terkemuka, yaitu Habib Abdullah Bin Mukhsin 

Alatas. Habib yang terkenal dengan nama Wali Qutub ini dipercaya sebagai cucu 

keturunan ketiga puluh enam Nabi Shalallahu Alaihi Wassalam.  Menurut hasil 

browsing, kebanyakan warga Arab disini merupakan keturunan Hadramaut, 

Yaman, seperti halnya Habib Abdullah Bin Mukhsin Alatas.
56
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Kita semua bisa membayangkan apa itu Empang. Empang dikenal umum 

adalah kolam yang luas untuk memelihara hewan air (ikan, udang atau 

kerang).Wilayah yang dulunya bernama Soekahati (Sukahati) ini menjadi pusat 

pemerintahan Kampung Baru (cikal bakal Kabupaten Bogor) tahun 1754, 

dibuktikan dengan adanya lapang yang dulunya berfungsi sebagai alun-alun dan 

bekas pendopo yang sekarang didiami oleh keluarga almarhum Abdul Azis Al-

Wahdi yang berada persis menghadap ke arah alun-alun Empang. 

Sebutan Empang muncul ketika Bupati Kampung Baru, yaitu Demang 

Wiranata (berkuasa 1749-1758, membuat kolam ikan di halaman pendopo. Maka, 

daerah tersebut pun diidentikkan dengan Empang dari sang bupati dan 

menenggelamkan nama Sukahati. Dan mulai resmi digunakan sejak 28 November 

1815. Di tahun 1815 pula dibangun Masjid An Nur oleh Habib Abdullah Bin 

Mukhsin Alatas. 

Daerah tersebut mulai ditemakan sebagai permukiman masyarakat 

keturunan Arabsejak Tahun 1835 pemerintah mengeluarkan peraturan 

wijkenstelsel. Yaitu diberlakukannya zona permukiman etnis. Dimana orang-

orang Eropa menempati kawasan di sebelah barat jalan raya (sekarang jalan 

Sudirman) mulai dari Witte Paal sampai sebelah selatan Kebun Raya dan 

Pakancilan. Orang Tionghoa diberi peruntukan lahan di daerah yang berbatasan 

dengan jalan raya sepanjang jalan Suryakencana sampai tanjakan Empang. 

Sedangkan pemukiman Arab   berada di sekitar Empang. 
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C. Praktek Pernikahan Sekufu pada Tradisi Pernikahan Masyarakat  

Arab Empang 

 Prinsip sekufu pada masyarakat Empang ini tidaklah berbeda dengan 

prinsip kafa’ah pada umumnya, kriteria itu antara lain kesederajatan sosial ( Sosial 

Equiality), Kesamaan Agama (Religius Equality),Kesederjatan Ekonomi 

(Economic Equality), Kesederajatan Fropesi (Job Equality), Kesederajatan 

Pendidikan (Education Equality) dan lain-lain. Yang membedakannya adalah 

Kafa’ah dari kesamaan silsilah keluarga yang satu atau berbeda asalkan memiliki 

kesamaan nasab yang sama atau lebih tinggi. 

 Seorang laki-laki Arab yang tinggi derajatnya akan memilih calon istri dari 

kalangan Arab yang sederajat ( tidak harus kaya ) baik budi, muda , cantik, masih 

perawan, subur (tidak mandul), sopan, pintar, cakap, energik, lemah lembut, 

produktif dan periang. Sedangkan laki-laki ideal bangsa Arab yang di dambakan 

wanita Arab adalah laki-laki muda, berasal dari keturunan tinggi bangsa Arab, dan 

suatu cela bagi orang tua yang mengawinkan anaknya kepada laki-laki non Arab.  

 Bagi seorang wanita suami ideal adalah seorang suami yang selalu 

bersikap manis,lemah lembut,pandai bergaul, murah hati, dan mulia tapi setia, dan 

mereka yang memiliki derajat kemuliaan tetapi tetap rendah hati. Masyarakat 

keturunan ArabEmpang dahulu umumnya sangat memegang prinsip Sekufu dalam 

keluarga besar mereka, mereka akan merasa Sekufu dengan menikahkan putra-

putri mereka denngan yang sama-sama dari keturunan atau silsilah atau nasab 

yang lebih tinggi atau sejajar dengan mereka. 
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 Hal ini dilakukan untuk menjaga silsilah keluarga mereka agar tidak 

tercampur dengan keturunan silsilah yang berbeda baik dari masyarakat non Arab 

maupun masyarakat  Arab itu sendiri yang memiliki silsilah keluarga yang 

berbeda. Hal ini yang mungkin membedakan dengan masyarakat keturunan 

Arablainnya. 

 Konsep sekufu yang diterapkan, dipertahankan oleh komunitas Arab 

Empang dahulu adalah untuk mempertahankan dan menjaga keturunan dari para 

calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan dikalangan 

mereka. Hal ini juga merupakan wujud komitmen mereka dalam menjaga dan 

menguatkan ideologi mereka. Dengan harapan dapat menghasilkan keluarga atau 

nasab yang lebih tinggi.  

Dengan cara tersebut, maka keberadaan keturunan akan selalu terjaga dan 

murni karena berasal dari kerurunan dan silsilah yang sama. Dan jika mereka 

menikah dengan nasab yang lebih tinggi maka derajat mereka pun akan lebih 

tinggi dimata masyarakat keturunan Arabpada umumnya. 

 Masyarakat keturunan ArabEmpang sangat menjunjung tinggi nilai adat 

dan kebudayaan yang dilakukan oleh nenek moyang masyarakat mereka, terutama 

dalam hal pernikahan, pelaksanaan dilapangan masyarakat keturunan 

ArabEmpang hanya akan menikahkan anak-anak mereka dengan sesama 

keturunan Arab senasab atau dengan mereka yang memiliki silsilah lebih tinggi 

yang mereka lakukan sejak dahulu.  
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Namun kenyataannya pada saat jaman sekarang ini sudah banyak yang 

melakukan pernikahan sudah tidak lagi sesuai dengan prinsip sekufu atau dengan 

senasab dari keturunan Arab lainnya, tetapi banyak yang menikah dengan 

pasangan yang bukan dari kalangan masyarakat Arab, bakibatnya banyak dari 

mereka yang melanggar ketentuan Sekufu tersebut maka akan secara tidak 

langsung merasa dikucilkan walaupun dari kalangan bangsa Arab sendiri. 

 Jumlah mereka yang melanggar prinsip kufu dari komunitas Arab Empang 

dikalangan mereka sendiri sudah mencapai lebih dari hampir 50 % dari berbagai 

suku yang ada di masyarakat keturunan ArabEmpang sekarang. Sedangkan bagi 

mereka yang masih menjalankan prinsip kafa’ah dalam pernikahannya, mereka 

mendapatkan kebahagiaan walaupun pada awalnya mereka merasa berat terutama 

yang dijodohkan.  

Kebahagiaan bukan hanya dirasakan oleh kedua mempelai saja, tetapi bagi 

keluarga besar mereka dari keturunan Dzuriyyah Rasul. Sebab kemurnian silsilah 

akan selalu terjaga. Untuk lebih  jelas atau memperjelas mengenai kafa’ah apa 

saja yang ada yang ada pada masyarakat keturunan ArabEmpang, maka penulis 

memaparkan kafa’ah yang ada pada masyarakat tersebut dengan mengutip 

rumusan fiqih yang menjadi basis teologis keluarga Islami yaitu, nikahilah wanita 

itu dengan empat perkara yaitu:  

1. Karena ekonominya dan status sosialnya 

2. Karena nasabnya atau ke turunannya 

3. Karena fisik atau kecantiakannya 

4. Agamanya 
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a. Sekufu dalam Ekonomi 

Walaupun dalam hal ini ( kekayaan ) tidak secara langsung menjadi syarat 

mutlaknya suatu kehidupan dalam sebuah rumah tangga, peran suamilah yang 

paling dominan dan utama, karena seorang suami berkewajiban memberi nafkah 

kepada istri dan anak-anaknya. Islam mewajibkan kepada umatnya untuk 

berusaha dan berdoa, berusaha untuk dunia dan akhiratnya demi kebahagiaan 

dunia dan akhirat dengan melaksanakan semua perintah dan meniggalkan 

larangan-Nya. 

 Sekufu dalam hal kekayaan atau Ekonomi yang ada atau terjadi pada 

masyarakat keturunan ArabEmpang dalam hal pernikahan tidak diterapkan hal itu 

pada masa sekarang, ini bisa dilihat pada pernikahan yang terjadi  pada 

masyarakat tersebut dimana calon pengantin yang akan melangsungkan 

pernikahan tidak  mutlak harus dari golongan orang orang kaya, bangsawan yang 

berada pada kelas ekonomi menengah keatas, sehingga disini tidak ditemukan 

adanya pernikahan karena harta kekayaan. 

b. Sekufu karena Hal Keturunan atau Nasab. 

Maksud dengan al-nasab atau keturunan adalah seseorang yang dengan 

jelas orangtuanya , ayahnya, ibunya, neneknya, kakeknya, dan bukan anak hasil 

adopsi atau anak pungut. Kufu dalam komunitas Arab sudah dari dahulu jaman 

nenek moyang mereka dan yang akan melangsungkan pernikahan harus jelas 

nasab dan keturunannya.  
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 Masyarakat keturunan Arab Empang mewajibkan kepada anak-anaknya 

untuk menikah dengan sesama Dzuriyyah Rasulul atau yang biasa disebut dengan 

keturunan Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam  yang sama-sama dari 

keturunan Nabi. Hal ini dapat dilihat dari pernikahan masyarakat keturunan 

ArabEmpang dengan sama-sama yang merupakan keluarga Rasululllah .  

Namun tidak semua masyarakat keturunan Arab Empang melakukan 

pernikahan sesama mereka seperti telah dijelaskan diatas, banyak mereka 

melakukan pernikahan dengan non Arab, walaupun bukan merupakan aib atau 

cela bagi keluarga tetapi orang tua mereka banyak yang kecewa karena tidak bisa 

menjaga kemurnian keluarga sesuai dengan budaya nenek moyang mereka 

dahulu.  

 Hasil dari wawancara dengan sebagian dari mereka yang sudah banyak 

bercerita tentang kehidupan masyarakat keturunan ArabEmpang sekarang, 

walaupun tidak secara terperinci dijelaskan dari prosentase pelanggaran yang 

terjadi, tetapi sudah bisa didapatkan gambaran tentang prinsip sekufu dikalangan 

masyarakat keturunan ArabEmpang dahulu dan sekarang, seiring perkembangan 

jaman dan peradaban juga pergaulan mereka yang sudah mulai terbuka dengan 

dunia luar mereka yaitu masyarakat pribumi non Arab. 

c. Sekufu dalam hal Fisik atau Kecantikannya 

Kalau berbicara secara pisikologi kufu itu berarti mata indera ( gantengnya 

atau cantiknya) fisik atau bisikan hati ( sifat ) dan juga belahan jiwa, berkaitan 

n 

n 
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dengan hal ini seorang laki – laki atau seorang perempuan tidak boleh dipaksa 

menikah dengan yang tidak disukainya. 
57

 maka sebelum terjadi pernikahan kedua 

calon mempelai diperbolehkan mengetahui segala kekurangan dan kelebihan pada 

calon nya masing-masing, agar di suatu hari kelak tidak ada rasa penyesalan. 

Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman dalam Al-Qur’an Surat An-Nissa ayat 19: 

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

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 bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, 

Padahal Allah Subhanahu wa ta’ala menjadikan padanya kebaikan yang 

banyak.”
58

 

 

d. Sekufu dalam Hal Agama. 

Hampir semua laki-laki dan wanita mukmin menginginkan menikah 

dengan pasangan yang se Agama, bahkan mungkin bagi sebagian mereka ingin 

melangsungkan pernikahan nya di tanah suci, walaupun dalam perjalanannya 

banyak dari mereka yang tidak bisa mempertahankan pernikahannya, karena 

ketidakcocokan dan lain-lain. 

 Pernikahan beda agama sangat dilarang oleh Islam, bagi calon mempelai 

baik calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan harus sama-

sama mengetahui dan memahami betul siapa calon pasangan hidupnya nanti, hal 

ini sudah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam yang sudah mengatur tentang 

pernikahan, bahwa tidak sekufu itu salah satunya karena perbedaan Agama. 
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Walaupun dalam kehidupan nyata banyak pasangan menikah walau berbeda 

Agama tetapi mereka bisa rukun dan bahagia sampai akhir hayatnya. Akan tetapi 

dalam Agama Islam apapun dalih dan kenyataannya pernikahan berbeda Agama 

itu tetap dilarang karena melanggar syariat dan ketentuan Hukum Islam. 

 Dalam pernikahan sekufu yang terjadi dalam masyarakat keturunan 

ArabEmpang adalah sekufu dalam Agama yang paling terpenting, adapun 

seandainya terjadi pernikahan itu terjadi antara Masyarakat keturunan Arabdengan 

non Arab tetapi mereka tetap sekufu dalam Agama. Dan yang terjadi dijaman 

sekarang ini dalam komunitas Arab Empang sudah terjadi, pernikahan antara 

masyarakat keturunan Arabdengan warga pribumi. 

D. Prosesi Pernikahan Masyarakat Arab Empang  

 Kalau kita perhatikan secara umum memang tidak ada perbedaan dalam 

pelaksanaan ritual pernikahan yang dilaksasnakan masyarakat keturunan 

ArabEmpang khususnya, masih sama dengan ritual-ritual pernikahan yang 

dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, semua dilaksanakan sesuai dengan 

rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang telah disyariatkan oleh Agama 

Islam.  

 Tetapi kebiasaan khusus yang mereka lakukan adalah memisahkan antara 

calon pengantin wanita dengan calon pengantin laki-lainya pada malam sebelum 

acara perenikahan dilaksanakan. Mereka masing-masing berkumpul dengan teman 
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sejenisnya untuk melaksanakan acara perpisahan, malam terakhir bersama teman-

teman sebaya mereka untuk merayakan pernikahan.
59

 

 Apabila akad nikah sudah dilaksanakan telah sah dan berlaku. Dengan 

demikian akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian  akan 

menimbulkan pula hak serta kewajiban selaku suami istri. Hak dan kewajiban 

terdiri dari tiga macam kewajiban yaitu: 

1. Hak Istri atas Suami. 

a. Hak mengenai kebendaan yang berkaitan dengan mahar dan nafkah. 

Mahar atau maskawin dalam pernikahan tidak ada penetapan jumlah besar atau 

kecilnya jumlah mahar. Disebabkan adanya perbedaan status ekonomi di antara 

calon pengantin yang berbeda, atau adanya orang kaya dan orang miskin, lapang 

dan sempitnya rejeki masing-masing orang. 

 Oleh karena itu Islam menyerahkan  semua masalah mengenai jumlah 

mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang, atau keadaan dan 

kebiasaan  keluarganya. Dalam banyak Nash yang menyampaikan keterangan 

tentang mahar tidaklah dimaksudkan kecuali untuk menunjukan pentingnya nilai 

mahar tersebut, tanpa melihat besar kecilnya jumlah mahar.  Sesuai dengan yang 

ajarkan Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam  boleh memberi mahar dengan 

segantang kurma atau dengan cincin besi atau dengan mengajarkan ayat A l-

Qur’an dan lainnya, sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang akan melakukan 

akad. 
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 Pemberian atau pembayaran mahar dengan cara hutang atau kontan atau 

hutang sebagian. Semuanya diserahkan kepada adat kebiasaan masyarakat yang 

berlaku, akan tetapi disunnahkan kalau membayar kontan sebagian. Dan mahar 

yang dijanjikan wajib dibayarkan bila berada dalam satu dari keadaan berikut :  

1) Kalau sudah di gauli atau di senggami, sebagaimana firman Allah 

Subhanahu wa ta’ala dalam Al-Qur’an Surat An-Nissa ayat 20: 

Artinya “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain , 

sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta 

yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya 

barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan 

jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?” 

2) Seandainya salah satu antara suami atau istri meninggal dunia sebelum 

melakukan senggama, maka tidak wajib membayar mahar seluruhnya, 

kecuali sebelumnya sudah diawali dengan peersetubuhan yang 

sesungguhnya. Tetapi kalau masih sendiri dalam arti yang benar – benar 

belum melakukan persetubuhan maka hanya wajib membayar separuh 

maharnya saja. Allah Subhanahu wa ta’ala  Berfirman dalam Al-Qur’an 

surat Al-Baqarah ayat 237. 

Artinya. “jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur 

dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan 

maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan 

itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang 

yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada 

takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. 

l 
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Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta’ala Maha melihat segala apa yang 

kamu kerjakan.” 

 Maksudnya adalah apabila terjadi perceraian dan belum pernah 

bersetubuh, maka hanya wajib membayar mahar separu dari yang sudah di 

janjikan. Sedangkan apabila belum terjadi persetubuhan dan dalam keadaan 

menyendiri maka tidak wajib membayar mahar seluruhnya. 

b. Yaitu hak rohani, apabila suami melakukan poligami maka melakukannya 

harus adil dan tidak boleh menzholimi istrinya. 

2. Hak Suami atas Istri 

Kalau kewajiban Istri terhadap suaminya yang merupakan hak suaminya tidak ada 

yang berkaitan langsung dengan materi, yang ada kewajiban dalam bentuk non 

materi yaitu :  

a. Menjaga diri dan harta suaminya apabila suaminya sedang tidak ada 

dirumah. 

b. Mentaati segala perintah suami selama suaminya tidak menyuruh untuk 

melakukan maksiat. 

c. Tidak memperlihatkan wajah yang tidak enak dipandang dan suara yang 

yang tidak enak didengar suami. 

d. Menjauhi segala perbuatan yang tidak disenangi suami. 

e. Melayani hajat suaminya. 

f. Memberi rasa tenang, tentram kepada suaminya dan memberi rasa cinta 

dan kasih sayang dengan segala kemampuannya.  
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E. Hak Suami-Istri 

 Dalam kehidupann beruamahtangga kalau kedua pasangan suami istri 

masing-masing melakukan hak dan kewajibannya dan memperhatikan tanggung 

jawabnya maka akan terwujud ketentraman dan ketenangan dalam hati masing-

masing sehingga sempurnalah kebahagiaan dalam rumah tangga.  Hak bersama 

suami istri antara lain: 

1. Hak bergaul sebagai suami istri dalam melakukan hubungan, satu 

perbuatan yang dihalalkan oleh syariat karena sudah terikat dengan 

perkwinan, suami halal melakukannya terhadap istri begitupula istri pun 

halal melakukan kepada suaminya.  

2. Hak saling mewariskan harta di antara suami dan istri dalam ikatan 

pernikahan yang sah apabila salah satu pasangan tersebut meninggal dunia 

meskipun belum melakukan hubungan suami istri. 

3. Hak saling memberikan perlakuan yang baik bagi pasangan untuk 

mendapatkan atau melahirkan suatu kemesraan dan keadilan dalam 

kehidupan rumah tangga. 

4. Hak menasabkan anak kepada suami sesuai syariat. 

5. Hak melakukan sesuatu usaha bersama dalam rumah tangga untuk 

mencapai kebahagiaan yang di damba bersama dalam menempuh mahligai 

kehidupan rumah tangga yang sempurna, sakinah, mawaddah dan 

warahmah. 
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F. Nalar Sekufu pada Tradisi Pernikahan Masyarakat Arab Empang 

Di dalam massalah pernikahan kesepakatan para ahli bahwa ada beberapa 

syarat yang harus di penuhi terlebih dahulu, tetapi secara umum semua kriteria itu 

ditunjukan untuk menentukan  calon yang cocok untuk masa depan. Permasalahan 

tentang kesepadanan atau sekufu memang menjadi salah satu masalah utama 

dalam menentukan atau mencari jodoh, untuk itu konsepsi sekufu menjadi telaah 

penting bagi para calon pasangan pengantin, baik calon pengantin wanita maupun 

calon pengantin laki-laki. Berkaitan dengan hal tersebut ada dua teori yang perlu 

dikaji. Pertama, yang sesuai dengan teori homogami ( pernikahan yang sepadan ). 

“ yaitu seseorang akan cenderung menikah dengan orang lain yang berada dalam 

kondisi sosial seperti mereka “  

Segi lain yang menentukan pernikahan bukanlah semata-mata masalah 

persamaan saja, ada hal yang lebih luas dari itu semua. Mungkin saja persamaan 

sosial bisa disertai dengan perbedaan-perbedaan kejiwaan. kedua, yaitu teori 

heterogami (yaitu kondisi dimana terjadinya pernikahan antara dua orang yang 

kondisinya berbeda). Yang menurut pemahaman mereka adalah bahwa pernikahan 

itu merupakan suatu persekutuan yang saling melengkapi, karena dalam masalah 

pernikahan itu  seseorang cenderung memilih jodoh yang cocok sehingga mereka 

bisa berjanji untuk bisa mendapatkan manfaat dan suatu kepuasan yang sesuai 

harapan. 

 Kedua teori ini berasal dari kalangan kelas menengah keatas orang orang 

barat yang cenderung membuat generalisasi. Setiap orang yang sudah memasuki 

usia menikah sudah memiliki ruang lingkup kelayakan, itupun bisa terjadi 
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kelonggaran atau kemungkinan sempit tergantung pada sistem dan budaya yang 

ada di masyarakat. 

Perbedaan ruang kelayakan ini akan berdampak kepada perbedaan 

pertimbangan dan pandangan dalam pemilihan jodoh, teori ini pokoknya terletak 

hanya pada homogami, misalnya terletak pada karakter sosial saja, sedangkan 

heterogami berpijak kepada kebutuhan personal atau psikologis saja, yang 

nampaknya memang harus ada perebaikan dalam teori itu untuk pendekatan 

pembangunan ( developmental approach ) yang memang mekanismenya tidak 

selalu tergantung kepada faktor sosial dan personal yang selalu berubah ( social 

and personality variables ) yang terpenting tujuan akhir jangka panjang adanya 

interaksi yang bervariasi dan modern. 

 Setiap orang masing-masing mempunyai perbedaan pemahaman dan 

gambaran dalam pemikiran mereka, bagaimana idealnya calon pasangan nya yang 

pasti mungkin saja lingkup kelayakan masing-masing personal dalam masyarakat 

berbeda dalam hal ini. Misal nya calon ideal istri orang Arab, yaitu derajat 

walaupun tidak harus kaya, baik budi, muda, masih perawan, subur atau tidak 

mandul,cantik, sopan, pintar dan penuh kasi sayang, jujur dan cakap, energik dan 

produktif, lemah lembut, juga periang. Wanita yang berada dalam derajat seperti 

itu, bagi seorang laki-laki berada dalam derajat sosial tinggi untuk dijadikan 

seorang istri.
60

 

 Masyarakat keturunan ArabEmpang sangat menjunjung tinggi adat dan 

tradisi pernikahan terutama dalam hal kafa’ah kesederajatan dalam pernikahan 
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sesama bangsa Arab baik yang senasab maupun yang lebih tinggi nasabnya adalah 

mengenai tradisi pernikahan di antara masyarakat keturunan Arabdengan yang 

lainnya bukanlah karena mereka menganggap lebih suci atau bersih dari 

masyarakat yang lain baik masyarakat keturunan Arab maupun non Arab, 

melainkan karena alasan sebagai berikut:  

1. Menjaga tradisi dan keturunan nasab agar lebih terpelihara dan terjaga, 

karena mereka merupakan keturunan Nabi Shalallahu Alaihi Wassalam  

dengan keyakinan mereka akan dapat masuk surga bagi mereka yang 

benar-benar dapat menjaga keluarga mereka dengan menikahkan anak-

anak mereka dengan sesama Dzuriyyah Rasulullah Shalallahu Alaihi 

Wassalam  . 

2. Mereka juga masyarakat keturunan Arabpercaya  seandainya ada di antara 

keturunan mereka yang menikah bukan dengan keturunan Dzuriyyah, 

ataupun mereka yang menikah dengan keturunan Arab tetapi bukan 

keturunan Dzuriyyah, maka  fatimah Azzahra putri dari Rasulullah 

Shalallahu Alaihi Wassalam  akan menangis didalam kuburnya karena ada 

keturunan nya yang menikah bukan dengan keturunan dzuriyyah yang suci 

yang dicintai dan dilindungi oleh Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam. 

3. Seandainya ada dari laki-laki keturunan dzuriyyah menikah bukan dengan 

keturunan dzuriyyah atau yang sederajat, maka dikwatirkan para 

wanitanya akan kesulitan mendapatkan jodoh, karena para wanita nya 

diharuskan menikah dengan sesama silsilah atau paling tidak dengan 

sesama dzuriyyah Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam . 

n 
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Pengaruh dari adanya prinsip kufu pada tradisi pernikahan masyarakat 

keturunan ArabEmpang di kelurahan Empang Kecamatan Bogor Selatan Kota 

Bogor, memang banyak dari mereka menikah dengan keturunan Dzuriyyah 

Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam atau sesama silsialah Arab lainnya baik 

yang sederajat maupun lebih tinggi derajatnya. Bahkan ada yang menikah antara 

masyarakat keturunan Arabdengan masyarakat Non Arab atau dengan warga 

pribumi dilingkungan sekirtarnya. 

  Adanya prinsip kufu atau sekufu dalam tradisi masyarakat keturunan 

ArabEmpang pada khususnya, ternyata banyak juga dari kalangan mereka sendiri 

yang menentang tradisi ini, terutama dari kalangan anak-anak muda keturunan 

Arab banyak bergaul dengan pribumi kemudian mereka menyukai teman 

sepermainan mereka yang bukan dari kalangan bangsa Arab, tetapi dari kalangan 

pribumi sekitar mereka.  

 Adanya kufu atau sekufu ini sebenarnya membebani diri mereka sendiri 

dan keluarga mereka. Bagi sebagian dari kalangan keluarga mereka yang faham 

tentang prinsip kafa’ah ini, mereka mau menerima peraturan tersebut. Tetapi bagi 

mereka yang tidak faham dan tidak mau menerima pereturan hingga menuju 

jenjang pernikahan mereka dengan diluar silsilah tersebut maka akan secara tidak 

langsung keluar dari nasab atau silsilah masyarakat keturunan Arabdikarenakan 

sudah melanggar tradisi sekufu pada adat pernikahan Arab umumnya. Selain 

berdampak pada hubungan keluarga yang kurang baik. 
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BAB IV 

KORELASI ANTARA KONSEP ISLAM TENTANG SEKUFU DENGAN 

TRADISI PERNIKAHAN MASYARAKAT ARAB EMPANG  

 

A. Tinjauan Ulama Madzhab terhadap Makna Sekufu dalam  

Pernikahan 

Semua manusia yang normal secara kodrat pasti membutuhkan seorang 

pendamping dalam hidupnya. Salah satu cara nya adalah dengan melaksanakan 

pernikahan. Agar manusia mendapatkan kedamaian, ketenangan, ketentraman 

bathin, sah, halal, dan bermatabat dimata keluarga dan masyarakat. Allah 

Subhanahu wa ta’ala berfirman dalam Qur’an Surat An-Nissa ayat 21 : 

Artinya “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu 

telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka 

(isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.” 

 Menikah merupakan salah satu asas pokok kehidupan yang paling utama 

dalam pergaulan dengan masyarakat yang baik dan diakui. Bukan hanya jalan 

yang mulia dari jalan-jalan  yang Allah Subhanahu wa ta’ala ridhoi, tetapi juga 

merupakan jalan untuk mengatur kehidupan yang lebih baik dalam rumah tangga 

dan menjadikan anak keturunan kita menjadi anak- anak yang dapat kita jadikan 

investasi kita baik dikehidupan dunia maupun kelak di akhirat.  

Cara demikian juga jalan mudah untuk lebih mengenal antara nasab satu 

dengan lainnya, atau kaum satu dengan kaum lainnya, yang akan menciptakan 

sebuah jalan untuk saling mengenal saling tolong-menolong, saling kasih 

mengasihi, pernikahan pun merupakan tali ikatan yang kokoh,utuh, kuat dan teguh 

dalam kehidupan manusia. Bukan hanya ikatan antara suami dan istri saja, tetapi 
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merupakan pengikat antara dua keluarga yang berbeda latar belakang dan 

karakter.  

Dan dalam mencapai puncak kebahagian yang hakiki, yaitu terwujud 

keluarga harmonis yang samara, harus ada keselarasan, keharmonisan antara 

kedua belah pihak suami dan istri, anak-anak dan keluarga dari kedua belah 

pihak.
61

 Allah Subhanahu wa ta’ala berdirman dalam Al-Qur’an surat Al-Hujarat 

ayat 13: 

Artiny : “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan 

bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang 

paling mulia di antara kamu disisi Allah Subhanahu wa ta’ala ialah orang yang 

paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta’ala Maha 

mengetahui lagi Maha Mengenal.” 

 Dalam ayat di atas jelas ditekankan bahwa yang membedakan semuanya 

dari umat manusia  adalah taqwanya, kehidupan dunia ini belum sampai kepada 

tatanan kehidupan yang Islami, sehingga masih banyak dari kalangan umat 

manusia yang melakukan pernikahan bukan didasari dari keimanan dan 

ketaqwaan tapi masih di domminasi dengan hawa nafsu. Tolak ukur dalam 

mencari pasngan hidup jarang atau bahkan belum bisa dikatakan berpatokan atau 

berorientasi pada Agama, seringkali hanya sebatas pada keindahan fisik, materi, 

keturunan dan kedudukan sosial dalam masyarakat, terpandang atau bahkan sudah 
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terkalahkan oleh perasaan cinta yang buta, kebaikan keluarga calon pasangan dan 

lain-lain.  

 Para pengikut imam empat mazhab berbeda pendapat terhadap norma dan 

ukuran yang dapat di jadikan patokan untuk menentukan segi-segi mana saja yang 

di anggap sebagai kufu yang harus dipakai atau dipenuhi. Hanya satu yang mereka 

sepakat yang dapat di pakai dalam kufu adalah masalah Din atau Agama, maka 

wanita muslimah tidak sah menikah denga laki-laki non muslim. 

 Kedudukan suami istri setaraf dalam pembinaan rumah tangga yang 

bahagia, kematangan berpikir tidak akan jauh berbeda dan pengalaman kehidupan 

rumah tangga yang mereka jalani akan sangat berpengaruh dalam pengaruh 

pembinaan mahligai rulah tangga, dari cara pandang bersama yang berimbas 

kepada pengaruh perbaikan kwalitas rumah tangga yang harmonis. Pandangan 

para fuqoha terhadap masalah sekufu di antaranya : 

1. Menurut Pandangan Mazhab Maliki. 

Yang menjadi ukuran kesekufuan menurut Mazhab Maliki seperti yang 

ditulis Muhammad Abu Zahrah adalah ketaqwaan, kesalehan, dan tidak ada aib 

atau cacat. Sekalipun ada cacat masih dapat dimaklumi kalau dalam keadaan 

terpaksa atau darurat. Kalau dalam masalah kebebasan atau kemerdekaan ada 

pertentangan dari dua sumber, sumber pertama mengatakan bahwa  Imam Malik 



 

78 
 

menjadikan kemerdekaan menjadi salah satu syarat sekufuan, tapi dari sumber 

lain mengatakan tidak menjadi syarat.
62

 

Dalam bab pernikahan (al-zawaj) Muhammad Jawad Maghniyah menulis 

dari Ibn Aidin menyampaikan bahwa malikiyah,syafyan al-Thawri dan Hasan al-

Basri, mereka hanya memegang Agama atau Din saja sebagai kualifikasi kufu. 

Konsef ini berdasarkan hadis Rasululllah  yang menyatakan bahwa, Wajib 

hukumnya menikahkan orang yang sudah rela dan mempunyai Agama yang baik, 

perilaku yang baik,kalau tidak akan menjadikan seseorang menjadi pembuat 

fitnah dan kerusakan. 

Hal senada disampaikan oleh Muhammad Ibn al-Zarqani dari Mazhab 

Maliki bahwa sesuai dengan Al-Qur’an surat Al-Hujarat ayat 13, juga ayat lain 

yang menunjukan keniscayaan persaudaraan antara sesama muslim tanpa melihat 

struktur sosialnya, seperti dalam Al-Qur’an surat Al-Hujarat ayat 10, At-Taubah 

ayat 71, dan juga surat Ali-Imron ayat 195. Kemudian Hadis Rasulullah 

Shalallahu Alaihi Wassalam  yang menyatakan : “ Bahwa tidak ada kelebihan 

antara Bangsa Arab dengan Bangsa Non Arab, dan sebaliknya, juga tidak ada 

perbedaan antara orang hitam dengan orang putih, juga sebaliknya. Unsur yang 

membedakan satu dengan yang lainnya adalah ketaqwaannya” . 

Mereka pun mencatat kasus dari konsep kesekufuan yang tidak memenuhi 

syarat tetapi tetap terlaksana, misalkan pada kasus Rasulullah Shalallahu Alaihi 

Wassalam  sendiri pada saat beliau menikahi Zaynab binti Jahas Al-Quraisy, 
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Zaid bin Harithah yang menikahi Fatimah, juga kasus bilal yang menikahi 

saudarinya Abdurahman bin Auf, ditambah dengan firman Allah Subhanahu wa 

ta’ala  yang mengataka bahwa hanya kebaiakan yang menjadi ukuran baik 

tidaknya seseorang, misalnya dalam Qur’an surat An-Nur ayat 26, An-Nissa ayat 

3. Jadi unsur kafa’ah bagi Mazhab Imam Maliki hanyalah Agama, Ahlaqnya, dan 

Ketaqwaannya.  

Dalam riwayat yang lain mengatakan bahwa Imam Malik memiliki tiga 

kriteria dalam kufu yaitu kualifikasi masalah pertama: Din atau Agama, kedua: 

merdeka, dan yang ketiga: tidak mempunyai aib. Tetapi sebagaimana dalam 

penjelasan diatas Imam Malik dalam bukunya Al-Muwatta tidak membahas 

masalah ini, justru malah dipertegas penjelasannya oleh Sahnun dalam kitabnya 

Al-Mudawwamah, sehingga di mungkinkan pendapat ulama Malikiyyah 

dinisbatkan kepada Imam Malik. 

2. Menurut Pandangan Mazhab Hanafi. 

Dalam pandangan Mazhab Hanafi ada 6 kualifikasi dalam menetapkan kesekufuan 

di antaranya adalah: 

a. Nasab  

Secara umum hubungan dengan keturunan disetujui oleh Hanafiyah, yang 

bahwa Bangsa Arab tidak Sekufu dengan Non Arab, Quraisy tidak sekufu dengan 

Bangsa Arab lainnya, termasuk Hasyimiyyah. Dalam catatan al-Sarakhi bahwa 

Bani Hasyim diletakkan paling atas, dan untuk menguatkan pendapatnya Al-

Sarakhi menulis bahwa Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam  menikahi 
n 
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Aisyah, Hafsah, yang dalam pandangan masyarakat mereka keduanya mempunyai 

status yang tinggi di masyarakat. Sementara sumber lain mengatakan bahwa 

Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam menempatkan Hasyimiyyah setara atau 

sekufu dengan Hasyimiyyah, dan tidak setiap orang Arab Sekufu dengan Quraisy. 

Hal ini sebagaimana Nabi Shalallahu Alaihi Wassalam  sampaikan bahwa: “ 

Quraisy sekufu dengan Qurasy, demikian juga Orang Arab sekufu dengan orang 

Arab lainnya, dan mawali sekufu dengan mawali.” Beberapa alasan kenapa 

bangsa Arab lebih mulia dari non Arab, karena menurut catatan Al-Sarahki adalah 

pertama Nabi Shalallahu Alaihi WassalamMuhammad adalah orang Arab, kedua 

karena Al-Qur’an Al-Kariim diturunkan dengan bahasa Arab. 

Ditinjau dari keturunan bahwa Bangsa non Arab adalah keturunan paling 

rendah, terlihat jelas dari teori bahwa non Arab sekufu dengan Non Arab, Quraisy 

sekufu dengan Quraisy, namun tidak semua Bangsa Arab sekufu dengan Bangsa 

Arab. 

b. Agama 

Yang kedua adalah masalah Agama, yaitu Agama Islam, maksudnya 

adalah Agama walinya atau orang tuanya. Jadi seorang laki-laki yang bapaknya 

Islam Sekufu dengan wanita atau calon istri yang juga bapaknya Islam pula, akan 

berbeda pula seandainya kedua orang tua atau ayah ibunya Islam dengan yang 

hanya mempunyai bapaknya saja yang Islam.  

c. Merdeka 
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Kemerdekaan ini pun dihubungkan dengan orangtua, seorang yang 

bapaknya merdeka tidak sekufu dengan bapaknya yang belum merdeka, dan 

sebaliknya. Jadi kemerdekaan ini pun menjadi salah satu kriteria sekufuan dalam 

pernikahan. Sekufuan dalam perkwinan itu akan terjadi apabila kedua belah pihak, 

baik calon pasangan laki-laki maupun perempuan sama-sama merdeka. 

d. Harta  

Maksud dari kekayaan disini adalah kemampuan seorang laki-laki untuk 

membayar mahar dan nafkah. Tetapi Abu Yusuf berpendapat lain, yaitu selama 

seorang suami masih mampu memberikan nafkah atau kebutuhan-kebutuhan 

lainnya untuk keluarganya, tanpa harus membayar mahar tetap masih termasuk 

kualifikasi yang mempunyai kufu, walaupun istrinya mempunyai harta yang 

banyak. Alasan Abu Yusuf adalah kemampuan memenuhi nafkah itu yang lebih 

penting untuk menjamin kehidupan rumah tangga mereka dimasa depan. 

Sementara mahar dapat dibayar oleh sipapun anggota keluarga yang mempunyai 

kemampuan, misalnya bapaknya atau kakeknya atau siapapun. Namun menurut 

Ulama lain yang dicatat oleh Al-Sarakhi seorang yang mampu kalau dia 

mempunyai harta yang banyak. Hal ini berdasarkan Hadis Rasulullah Shalallahu 

Alaihi Wassalam yang menyatakan : “ Aku melihat orang yang mempunyai 

kekayaan dihormati, ditakuti, sebaliknya orang fakir di hina “. Namun menurut 

pendapat yang kuat bahwa harta yang banyak tidak dapat dijadikan alasan 

sekufuan. 

e. Kekuatan Ahlaq   
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Moral dan budi pekerti yang baik merupakan salah satu kualifikasi yang 

ditetapkan dalam sekufu yang diistilahkan hasah oleh al-Sarkhi, juga menurut 

Muhammad bin Hasan al-Syabani yang mengistilahkan diamah sebagai satu 

kualifikasi kesekufuan dalam pernikahan Islam menurut mazhab Malikiyah. 

Sedangkan Abu Hanifah dan Abu Yusuf tidak menjadikannya sebagai kualifikasi, 

kecuali salah satu calon baik laki-laki atau perempuannya menampakan kefasikan, 

dan pendapat ini di ikuti oleh al-Sarakhsi. 

f. Jabatan atau Pekerjaan  

Ada perbedaan pendapat antara Abu Hanifah dengan Abu Yusuf, Abu 

Hanifah tidak mencantumkan hal ini, akan tetapi menurut Abu Yusuf justru Abu 

Hanifah mencantumkannya bahkan beliau mengatakan bahwa tuakang cuci kulit, 

tukang bekam, tukang tenun dan tukang nyapu tidak sekufu dengan pedagang 

minyak dan kain. Jadi standarnya adalah minimal jabatan atau pekerjaan calon 

suami mendekati pekerjaan atau jabatan calon mertuanya. Abu Yusuf mengikuti 

pendapat Abu Hanifah dengan catatan kalau calon suami memang mempunyai 

kekayaan, maka kualifikasi ini menjadi penting. 

Tentang ukuran kekayaan tergantung daerah masing-masing dan adat 

kebiasaan masing-masing menilai kekayaan seseorang, apakah termasuk kaya atau 

tidak. Perlu difahami bahwa kekayaan itu bersifat sementara dan tidak abadi, ada 

kalanya seseorang hari ini kaya, besok sudah jatuh miskin, atau sebaliknya apalagi 

kalau kekayaan ini dihubungkan dengan dengan kekayaan orangtua bukan 

kekayaan calon. 
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Dari kalangan Hanafiyah mereka tidak membahas masalah sekufu atau 

kufuterlalu panjang, mereka hanya menyinggung Abu Hanifah dan Abu Yusuf 

hanya meletakan Kufu sebagai salah satu syarat pernikahan. Karena sering kali 

terjadi  yang tidak sekufu berakhir dengan pemutusan dan pembatalan oleh 

walinya. Ini menunjukkan bagaimana kekuasaan wali pernikahan anak atau orang 

yang di bawah perwaliaannya, jadi jelas sekali unsur dominan yang paling 

menentukan bukan dari antara kedua calon tetapi antara kedua orang tua calon. 

3. Menurut Pendapat Mazhab Syafi’i. 

Dalam hal Sekufuan mazhab Syafi’i hampir sama dengan mazhab 

Hanafiah, hanya ada penambahan dan pengurangan juga penekanan. Mazhab 

Syafi’iyyah menekankan kepada kemerdekaan dan ketidak cacatan untuk calon 

laki-laki dan kekayaan menjadi salah satu unsur kualifikasi Kufu. Abu Zakaria 

Yahya al-Nawawi dari Mazhab Syafi’i mencatat setidaknya ada 6 kualifikasi 

sebagai syarat kufu : 

a. Bebas dari penyakit yang bisa menimbulkan khiyar. 

b. Merdeka, seseorang yang mempunyai status penghambaan dari garis 

ibu, tetapi mempunyai ayah yang merdeka, maka dikualifikasikan 

sebagai orang yang merdeka.  

c. Nasab atau keturunan. Dalam hal ini Hanafiyyah dan al-nawawi 

mempunyai penjelasan yang sama dan menekankan bahwa Quraisy 

tidak sekufu dengan non Qurasyi, demikian juga dengan Hasyim dan 

Mutholib. 
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d. Din atau Agama dan juga kebaikan moral. Hal ini mempunyai 

penjelasan yang hampir sama dengan Hanafiyyah. 

e. Jabatan atau Pekerjaan.  Pekerjaan dalam pernikahan merupakan salah 

satu unsur kesekufuan seseorang. Tetapi kekayaan oleh Al-Nawawi 

tidak menjadikan kualifikasi dalam kafa’ah. Kemampuan dalam hal ini 

hanya kemampuan untuk membayar mahar dan nafkah saja. Akan 

tetapi perlunya pemahaman dari kita semua bahwa kufu bukan menjadi  

syarat sah nya akad pernikahan, kufu  hanya menjadi syarat tambahan 

saja dalam pernikahan. Sehingga kalau ada seorang wanita yang 

menikah dengan yang tidak sekufu tetapi walinya bersedia 

menikahkannya, maka nikahnya sah, dan hak khiyar wali lainnya 

menjadi hilang.
63

 Dalam hal nasab Imam Syafi’i berpendapat bahwa 

nasab ini mempunyai arti sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Yang 

mempunyai arti bahwa pengklasifikasian ini dihubungkan dengan 

kemajuan dibidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Seperti 

misalnya orang Quraisy dianggap lebih tinggi dari suku lain karena 

Quraisy mempunyai kebudayaan lebih tinggi waktu itu dibanding suku 

yang lain. Karena itu orang eropa muslim misalnya akan lebih tinggi 

dibanding Orang non Arab lainnya yang hidup dinegara berkembang. 

Secara tidak langsung, apa yang dikemukakan oleh Imam Syafi’i semua 

bermuara dengan teorinya Abu Yusuf yang telah disebutkan di atas, bahwa 

kemampuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan lebih utama dari pada keturunan. 

Tertulis dalam kitab al-muhadhah juga dari Mazhab Syafi’i ditulis bahwa seorang 
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wali tidak boleh mengawinkan wanita yang ada dibawah perwaliannya kecuali 

ada persetujuan dari yang bersangkutan, hal ini didasarkan dari sabda Nabi 

Shalallahu Alaihi Wassalam  yang menyatakan bahwa: “pilihlah untuk anak 

keturunan kamu maka nikahkanlah yang sekufu dan semua wali tidak boleh 

menikahkan sebelum ada izin dari mereka yang bersangkutan” 

4. Menurut Mazhab  Imam Hambali. 

Dari catatan Hambaliyyah terdapat dua sumber yang berbeda menurut Abu 

Zahrah, yang pertama: Imam Ahmad mempunyai ide yang sama dengan imam 

Syafi’i, dengan catatan menurut Imam Ahmad tidak mempunyai cacat yang bukan 

dalam arti jasmani. Menurut sumber kedua menyebutkan bahwa Imam Ahmad 

hanya mencantumkan unsur taqwa sama dengan Imam Malik. 

 Adapun pihak yang harus memenuhi kualifikasi kufu tersebut menurut 

mazhab Hanafiyyah bias, ini ditinjau dari pihak istri terdapat dua kasus. Pertama: 

ini masalah seandainya nikah nya masih kecil atau menikah dengan orang gila. 

Hal ini terjadi dengan alasan kemungkinan hanya istri yang akan mampu 

menjalankan roda rumahtangga. Dengan demikian merupakan alasan yang 

maslahat. Kedua: adalah pernikahan yang diwakilkan.  

Kesimpulannya penjelasan secara umum bahwa kualifikasi kufu ditinjau 

dari sisi calon suami saja, sedangkan menurut Imam Hambaliyyah, semua 

kualifikasi yang disebutkan diatas hanya  tuntutan pada pihak laki-lakinya saja, 

sebab laki-laki nanti yang akan menentukan baik buruknya kehidupan 

n 
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rumahtangga. Karena itu jika ada wanita yang menikah dengan laki-laki yang jauh 

lebih baik dari pada nya itu tidak menjadi masalah.  

Dalam peninjauan terpenuuhi tidaknya unsur kufu sehingga apabila ada 

orang luar yang menilai seseorang tidak kufu itu sama sekali tidak diperhitungkan. 

Dan wali boleh dan berhak mencegah menurut Muhammad al-syabani, tetapi tidak 

menurut Mazhab Hanafiyyah dan wali yang diperhitungkan adalah wali terdekat. 

Menurut Abu Hanifah dan Muhammad al-Syabani, kerelaan wali yang jauh bias 

membatalkan ketidak relaan wali yang dekat. Hak pembatalan hilang menurut 

pendapat yang kuat pada saat sang istri sedang mengandung atau hamil. 

Dikwatirkan kalu di batalkan pada saat hamil atau mengandung akan berdampak 

tidak baik kepada anak yang sedang dikandung atau kepada orangtuanya. 

Kalau menurut penulis sendiri sekufu yang terjadi pada masyarakat 

keturunan Arabmenurut hukum urf (kebiasaan), yaitu adat kebiasaan masyarakat 

keturunan Arabsejak jaman dahulu adalah adat yang benar, seperti penjelasan 

Abdul Wahab Kallaf dalam kaidah Ushul Fiqiyah, urf dibagi dua macam yaitu urf 

yang shahih dah urf yang fasid.
64

  

Kalau dibandingkan anatara konsep konvensional (fiqih Mazhab) dengan 

per undang-undangan pernikahan kontemporer, jelas tidak ditemukan peningkatan 

yang signifikan dalam peundang-undangan negara seperti dinegara Jazirah dan 

Afrika, Yordania, Syiria, Maroko dan negara tetangga nya. Artinya Negara-

Negara di Timur Tengah masih mempertahankan pentingnya Kufu dalam 
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pernikahan. Tetapi hanya negara – Negara Asia Tenggara saja yang mengakui 

adanya sekufu, seperti negara Indonesia, Malaysia, dan Tetangga nya. 

 

 

 

B. Korelasi Sekufu dalam Konsep Islam dengan Tradisi Pernikahan 

Masyarakat Arab Empang 

1. Kufu Dalam Ekonomi atau Kekayaan.                                      

Dahulu banyak yang menekankan kepada faktor kesetaraan dalam hal 

nasab, keturunan atau kebangsawanan. Di jaman sekarang  penuntutannya lebih 

kepada penekanan pandangan hidup, budaya, Agama, pendidikan dan usia. Dalam 

pernikahan yangdiawali dengan mengatasnamakan cinta, hanya akan membuat 

kesenangan sementara saja, karena bisa saja cinta nya bukan cinta sejati tetapi 

cinta karena syahwat yang dengan mudah akan hilang. 

Jika ditinjau dari Hukum Islam Sekufu dalam hal ekonomi dengan 

kekayaan dalam adat pernikahan masyarakat keturunan ArabEmpang dahulu dan 

sekarang sudah sesuai dengan koridor Hukum Islam yang ada, Kufu dalam hal 

ekonomi yang terjadi pada proses pernikahan masyarakat keturunan Arabtidak 

begitu dipersoalkan terbukti masih banyak bangsa Arab yang menikah dengan 

Arab juga, baik yang berada dikelas menengah keatas maupun menengah ke 

bawah, dan tidak memandang harta kekayaan yang dimiliki calon pengantin baik 
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dari calon laki- laki maupun calon perempuan. Dan juga bukan berarti bahwa 

calon suami itu harus kaya raya, karena Allah Subhanahu wa ta’ala kepada setiap 

laki-laki miskin yang ingin menjaga kehormatannya dengan menikah untuk Allah 

Subhanahu wa ta’ala  berikan rizkynya.  

Dalam pernikahan yang didasari dengan harta biasa nya akan berakhir 

dengan kesengsaraan sebagian besar pasangan yang tidak ikhlas karena Allah 

Subhanahu wa ta’ala dalam mengawali pernikahannya,  menikah hanya 

berdasarkan harta, ada harta ada cinta, tidak ada harta tidak ada cinta, 

naudzubillah. Karena tidak ada yang dapat menjamin kelanggengan harta, tetapi 

kalau awal niat pernikahan karena Agama dan pandangan hidup Islami, 

melakukan nya semau karena Allah Subhanahu wa ta’ala, mencintai karena Allah 

Subhanahu wa ta’ala, dan berpisah karena Allah Subhanahu wa ta’ala juga, karena 

dengan dasar itu maka akan terjamin kebahagiaan hidup selamanya, karena 

tuntunan Agama akan abadi dan langgeng selamanya, melampaui batas usia 

manusia dan dengan pandangan hidup maka akan menyertainya manusia 

sepanjang hayatnya.
65

 

2. Sekufu dalam Hal Nasab atau Keturunan. 

Pada jaman jahiliyyah dahulu sebelum Islam datang posisi kaum wanita 

sangatlah tertindas dan terlecehkan bahkan terhinakan. Di negara Arab wanita 

diperlakukan sangat rendah apalagi wanita Azam, sedang dijaman persia 

(jahiliyah persia), wanita di kalangan kerajaan di anggap sangat mulia dan tinggi 

derajatnya, sehingga dari kalangan mereka lebih memilih yang untuk menikah 
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dengan sedarah demi menjaga kemuliaan tersebut. Ketika Islam datang semuanya 

dirubah. Dalam Al-Qur’an ayat-ayat yang membahas masalah pernikahan tidak 

membahas kufu dalam nasab, suku atau warna kulit, namun semuanya terkait 

dalam hak Din atau Agama dan Ahlaq yang baik. 

Terdapat pengaruh yang cukup besar dalam hal keturunan seseorang 

kepada anak cucunya, karena semua orang mengharapkan keturunan yang baik-

baik dari pasangan suami istri yang baik-baik. Tapi banyak dari keturunan orng 

tua yang baik-baik tidak menghasilkan keturunan yang baik-baik pula. Beberapa 

contoh di antaranya, seorang Nabi Shalallahu Alaihi Wassalamdan Rasul utusan 

Allah Subhanahu wa ta’ala yang dipastikan pilihan terbaik dari Allah Subhanahu 

wa ta’ala pun tidak dapat menghasilkan keturunan, anak istri yang baik. 

Pembangkangan yang dilakukan istri dan anaknya Nabi Shalallahu Alaihi 

WassalamNuh AS, memberi gambaran bahwa manusia hanyalah bisa mengharap, 

berusaha, dan berdoa untuk kebaikan keluarganya , tetapi semuanya Ridho Allah 

Subhanahu wa ta’ala lah yang menentukan akhir dari sebuah keputusan yang 

berupa ketentuan baik dan buruk dari yang maha Pencipta untuk semua manusia. 

Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman dalam Al-Qur’an surat Hud ( 11 ) ayat: 45. 

Artinya: “ Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata: "Ya Tuhanku, 

Sesungguhnya anakku Termasuk keluargaku, dan Sesungguhnya janji Engkau 

Itulah yang benar. dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya." 

Salah satu amanah seseorang yang dimilikiny adalah menjaga 

keberlangsungan keturunan masing-masing untuk masa depan anak cucu nya di 

masa depan. Dan ini semua nya di bolehkan oleh Hukum Fiqih, tentunya pun 
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harus memilih yang lebih utama selain dari pada ukuran Agama. Sebab terkadang 

pernikahan berbeda nasab atau keturunan bisa menimbulkan permasalahan baru 

terkait adat kebudayaan yang berbeda satu sama lainnya, yang agak sulit untuk 

dipersatukan mungkin karena masih ada saja pandangan kurang baik atau negatif 

dari salah satu pihak keluarga yang dianggap aib. 

 Memang kita tidak perlu fanatik terhadap nasab atau keturunan, akan 

tetapi lebih baik melihat kepada diri kita masing-masing, seandainya jka seorang 

laki-laki non Arab menikahi syarifah, jangan halangi si akhwal atau mencela 

syarifah, tapi coba pertanyakan dimana sayid atau dimana keutamaannya. 

Begitupun seandainya ada sayid yang menikahi non syarifah, jangan dulu mencela 

si sayidnya tapi kemana syarifah yang masih menyadari kesyarifahannya. 

3. Dalam hal Fisik (ketampanan atau kecantikan) 

Di masa sekarang masih banyak para calon pasangan baik dari pihak laki-

laki maupun perempuan yang masih mencari dan melihat dari hal satu ini, yang 

laki-laki masih mencari calon pasangan wanita dari fisik yang bagus dan cantik, 

begitupun dari pihak wanita masih banyak Agamanya. Sekufu dalam hal fisik 

yang terjadi pada masyarakat keturunan Arabsudah sesuai dengan Hukum Islam 

yang berlaku pada umumnya dimasyarakat. Walaupun fisik bukanlah faktor 

uatama untuk menyenangi seseorang, karena hal itu sangatlah relatif tergantung 

kepada individu masing-masing.  

Ketika seseorang suka terhadap calon pasangannya dan merasa nyaman 

pada seseorang, maka faktor fisik dapat saja dikesampingkan bahkan diabaikan. 
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Kendatipun dalam hal ini Agama Islam membolehkan faktor fisik menjadi salah 

satu kriteria untuk memilih calon pasangan hidup untuk menunjang keharmonisan 

dan kebahagiaan dalam keluarga dimasa datang. 

Karena pertimbangan nya sejalan dengan tujuan dari pernikahan, yaitu 

menciptakan ketentraman dalam hati. Islam pun menetapkan adanya nazhor, yaitu 

diperbolehkan melihat wanita yang hendak dilamar, sehingga seorang laki-laki 

dapat mempertimbangnkan wanita yang hendak dilamarnya dari segi fisik. 

4. Sekufu dalam hal Agama. 

Masih banyak dijaman modern ini para orangtua yang masih saja salah dan 

keliru dalam memahami masalah sekufu ( kesepadanan ) dalam konsef Islam. 

Pertimbangan mereka masih seputar dalam masalah status sosial, keturunan, 

keduniaan, padahal dalam Islam aturan Kufu atau kesepadanan hanya ditinjau dari 

kualitas Agama yang dipandang penting agar semua usaha untuk mendirikan dan 

membina rumah tangga yang Islami dapat terwujud. 

Didalam Islam seorang laki-laki diberikan kebebasan, hak dan juga di 

benarkan menurut ukum dalam hal memilih calon pasangan dan menikahi wanita 

dengan status apapun selama tidak merusak keutuhan agamanya. Yang menjadi 

landasan berpijak dalam hal ini kesalahan mengenai status agama bukan pada 

kesederajatan sosial, sehingga laki-laki muslim dilarang menikahi wanita non 

muslim begitupun sebaliknya. 

Aturan dalam Islam mutlak bahwa tidak boleh dan haram hukumnya 

menikah dengan yang tidak sekufu atau menikah dengan non Islam. Pada saat 
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Islam datang niali kesetaraan, kesederajatan,atau kafa’ah masih berlaku hanya saja 

penekanan nya lebih kepada Agama dan Taqwa, kafa’ah dalam Agama 

merupakan falsafah ajaran Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam  , diukur dari 

muslim dan non muslim saleh dan fasik, baik dan buruk. 

 Kita dibolehkan memilih ketujuh unsur kafa’ah yang diajukan para Imam 

Mazhab, tetapi hendaknya semua bersifat sekunder dan dan diikat dengan payung 

keimanan yang terarahkan pada pemikiran juga komitmen yang kuat untuk 

mendapatkan kebahagiaan pernikahan di dunia dan akhirat. 

Islam mengajarkan sebuah pedoaman hidup kepada para pengikutnya 

untuk senantiasa berusaha dan berikhtiyar dalam rangka mencapai tujuan yang 

dikehendaki, tujuan yang mulia, indah, baik dan menyenangkan atau sesuai yang 

dikehendaki dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta’ala. seperti sebuah harapan 

dalam membina rumah tangga yang sakinah yang secara manusia merupakan 

suatu model atau performent keluarga yang dicita-citakan oleh setiap pasangan 

suami istri, baik yang baru menikah ataupun yang sudah lama menikah bahwa 

Agama menjadi syarat utama dalam membangun keluarga sakinah,mawaddah 

wararahmah. 

Pernikahan dalam Islam bukanlah hanya dalam urusan perdata saja, juga 

bukan saja sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan 

petunjuk agama. Pernikahan dilaksanakan semata hanya untuk memenuhi perintah 

Allah Subhanahu wa ta’ala dan Sunnah Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam, 

pernikahan pun bukan hanya untuk mendapatkan kebahagiaan sesaat saja, tetapi 

untuk hidup selamanya dalam kebahagiaan. Maka seseorang harus menentukan 

n 
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calon pasangannya secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi, dalam 

kenyataannya seseorang melaksanakan pernikahannya disebabkan karena 

ketertarikan nya kepada calon pasangan hidupnya, mungkin saja ketertarikan itu 

disebabkan oleh empat hal di antaranya, kecantikan, ketampanan, harta, keturunan 

dan Agamanya, Agama dijadikan pilihan utama karena itulah yang akan langgeng 

dan abadi baik dunia maupun akhirat.
66

 

Keberagamaan maksudnya adalah komitmen dalam beragamanya atau 

kesungguhan dalam menjalankan ajaran Agamanya. Ini dijadikan pilihan karena 

inilah yang akan langgeng, harta suatu saat akan lenyap, kecantikkan suatu saat 

akan pudar, pun demikian dengan jabatan atau kedudukan suatu saat akan hilang. 

Pernikahan beda Agama dilarang oleh Islam, maka dari itu bagi para calon 

pasangan suami istri harus mengetahui Agama yang di anutnya masing-masing. 

Hal ini sudah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 16, bahwa tidak sekufu 

tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah pernikahan, kecuali tidak sekufu 

karena perbedaan Agama. 

Seorang muslim harus berusaha mendapatkan calon pasangan hidup yang 

mulia disisi Allah Subhanahu wa ta’ala yaitu seorang yang taat pada aturan 

Agamanya. Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam pun menganjurkan memilih 

istri yang baik Agamanya, sebagaimana sabda Rasulullah Shalallahu Alaihi 

Wassalam, yang artinya “Seorang wanita dinikahi karena empat perkara, 

hartanya, keturunannya, kecantikan dan Agamanya, niscaya kalian akan 

bahagia”. (HR. Bukhari). 
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Kalau demikian, maka Ilmu Agama merupakan poin penting dalam 

memilih pasangan hidup. Karena bagaiman mungkin seseorang dapat 

menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta’ala dan menjauhi semua 

larangannya tanpa dia mengetahui apa yang dilarang dan diperintahkan Allah 

Subhanahu wa ta’ala sementara dia tidak tahu Ilmu nya, disini penting llmu 

agama. Dan salah satu tanda yang diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta’ala 

adalah orang yang faham tentang Ilmu Agama. Unsurnya adalah keistiqomahan 

seseorang dan kesalehannya, wanita yang saleh tidak sebandinng dengan laki-laki 

fasik. 

C. Implikasi Hukum Sekufu Bagi Masyarakat Arab Empang tidak 

Menerapkannya 

Hubungan dan jalinan kasih antara dua insan yang berbeda jenis dalam 

ikatan yang suci dan mulia yaitu ikatan pernikahan yang didasari atas cinta dan 

ikhlas karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta’ala semata, mcrupakan 

perkara yang sangat di mulyakan dalam syariat Islam. Bahkan kita diwajibkan 

serius dalam hal ini dan dilarang untuk main-main atau bercanda. Sekufu didalam 

masyarakat keturunan Arabadalah hal yang sangat penting dalam pernikahan, 

bukan hanya sahnya dalam akad nikah, bahkan karena hal itu merupakan hak 

calon istri dan wali, maka mereka dapat menggugurkannya.
67

 

Sekufu yang terjadi dalam masyarakat keturunan Arabpada umumnya 

adalah suatu hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat keturunan Arabpada 

umumnya. Terutama pada masyarakat keturunan Arabyang keturunan dari 
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keluarga Dzariyysh Nabi Shalallahu Alaihi WassalamMuhammad yaitu 

masyarakat yang mempunyai keturunan dari Rasulullah Shalallahu Alaihi 

Wassalam. Sehingga banyak yang beranggapan bahwa pernikahan yang 

berdasarkan Kufu adalah suatu adat yang dilestarikan yang ada pada masyarakat 

keturunan Arab pada umumnya. Analisa dan implikasi bisa di bagi dua, yaitu : 

Pertama: bagi mereka yang melanggar kufu. 

Dari analisa penulis bahwa bagi mereka yang melanggar prinsip kafa’ah 

atau sekufu pada pernikahan tersebut seharusnya tidak dihalangi atau dilarang, 

karena perbedaan nasab dan keturunan dari Dzuriyyah Rasulullah Shalallahu 

Alaihi Wassalam  atau bukan. Karena tidak secara langsung melanggar hak -hak 

manusia untuk membina suatu hubungan keluarga. Karena pernikahan adalah hal 

yang tidak boleh ditunda-tunda bagi mereka yang sudah mampu dan berkewajiban 

untuk melakukan pernikahan. 

Kufu yang pantas diterapkan pada jaman ini adalah dalam hal Ilmu, yaitu 

unsur pendidikan, kareana seorang laki-laki yang buta huruf tidak sekufu dengan 

wanita yang akan dinikahi. Karena perlu difahami bahwa Kufu akan tunduk 

kepada calon istri dan wali, walaupun di pandang tidak sekufu kalu kedua calon 

sudah menyetujuai, maka alasan sekufu tidak lagi bisa dijadikan alasan untuk 

menghalangi suatu pernikahan, dan ini harus difahami oleh para orang tua. Yang 

paling harus diperhatikan adalah sejauh mana komitmen calon mantunya terhadap 

Agamanya.  

n 
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Kufu atau kespadanan dalam masalah Agama sangat penting agar usaha 

untuk mendirikan dan membina rumah tangga yang Islami dapat terwujud. 

Dengan adanya kufu yang terjadi pada masyarakat keturunan Arabmenyebabkan 

secara tidak langsung adanya kecenderungan perbedaan tingkatan –tingkatan 

nasab pada kalangan bangsa Arab itu sendiri. 

Bagi bangsa Arab hal ini merupakan tradisi yang terjadi sejak dulu guna 

menjaga keturunan mereka. Menurut analisa penulis sebenarnya hal ini tidak perlu 

terjadi, karena di dalam Al-Qur’an jelas di sampaikan bahwa manusia itu adalah 

sama, yang membedakan hanya tingkat keimanan dan ketaqwaannya saja. Ajaran 

Islam berlainan dengan pendapat diatas, karena Nabi Shalallahu Alaihi 

Wassalam  telah menikahkan kedua putrinya dengan Ustman bi Affan dan 

menikahkan  Zainab dengan Abdul Ash bin Rabi’ padahal keduanya adalah dari 

keturunan Abdusy Syam. Dan Ali ra menikahkan putrinya dengan Umar, 

sedangkan Umar sendiri adalah dari keturunan Adawi, maka jelas Ilmu 

pengetahuan seseorang ada diatas tingkat keturunan dan segala bentuk 

kehormatan. Jadi sesungguhnya seorang yang Alim adalah sekufu dengan segala 

perempuan meskipun nasabnya berbeda atau rendah, bahkan selkalipun nasabnya 

tidak diketahui. Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman dalam Al-qur’an surat Al-

Mujadilah ayat 11: 

Artinya “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah 

Subhanahu wa ta’ala akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: 

"Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah Subhanahu wa ta’ala akan 

meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang 

diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Subhanahu wa ta’ala Maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 

n 
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 Islam adalah agama yang sangat menekankan kesetaraan dan persamaan di 

antara sesama manusia, tanpa membedakan etnis, suku, bangsa dan kekayaan tapi 

yang paling ditekankan dalam Islam adalah nilai ketaqwaannya dan amal baiknya, 

hal ini dengan tegas disebutkan dalam Al-Qur’an surat Al-Hujarat ayat 13. Kufu 

itu diperhitungkan sebagai syarat sah pernikahan manakala si wanita tidak ridha, 

tapi kalau dia ridha kufutidak menjadi syarat sah atau tidaknya nikah, kalu laki-

laki lebih tinggi derajatnya,kedudukannya,Agama dan kejujurannya dari wanita 

bukan menjadi masalah.
68

 

 Syaikh Muhammad Yusuf Qaradawi menjelaskan bahwa tidak ada 

keistimewaan khusus karena warna kulit, atau jenis kelamin dan tanah air. Haram 

hukumnya bagi seorang muslim merasa ta’asshub atau fanatik karena warna 

kulitnya melebihi orang lain, karena golongan atau kelompoknya melebihi orang 

lain atau daerahnya melebihi daerah orang lain, dan tidak halal bagi seorang 

muslim membela golongannya karena ta’asshub atau fanatik karena kebenaran, 

kebathilan, keadilan atau  kecongkakkan dan kesombongannya.
69

 

1. Khusus bagi mereka yang melaksanakan prinsip Sekufu 

Menurut penulis bagi mereka yang melakukan prinsip Sekufu, tidaklah 

menjadi masalah jika di antara calon pasangan masing-masing sama-sama 

menyepakatinya dan setuju, tanpa ada unsur paksaan dari manapun dan dari 

siapapun. Dalam teori Kufu bisa saja di tolelir dalam mencari kecocokan dan 

keserasian, disini dimaksudkan agar dapat bekerja sama dalam rangka mencari 
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dan menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam keluarga, sebagai tujuan 

inti dari sebuah pernikahan.  

Sebaliknya teori Sekufuan tidak sah digunakan atau dipakai pada saat 

dipakai sebagai bahan untuk melebih-lebihkan atau malah merendah-rendahkan 

seseorang dari orang lain. Dengan pendidikan yang setara, mereka mempunyai 

pola pikir yang minimal setarap. Dengan demikian didalam memutuskan suatu 

permasalahan dalam rumah tangga, mereka di harapkan mempunyai pandangan 

yang sama dan setingkat, namun tidak menutup kemungkinan bahwa tingkat 

pendidikan seseorang dapat menjadikan seseorang menjadi sekufu dengan orang 

yang tidak mempunyai pendidikan.  

Banyak contoh mereka yang berpendidikan tinggi dapat membimbing 

mereka yang tidak berpendidikan dalam kehidupan rumah tangga dengan baik, 

dalam hal kebudayaan misalnya, kebiasaan dan semacamnya. Adalah logis kalau 

dasar untuk mengukur Sekufuan bisa menjadi beragam, sesuai dengan situasi 

kondisi masyarakat tertentu, dengan tujuan untuk mencari kemungkinan yang 

lebih dekat untuk menciptakan keluarga yang tenteram, sejahtera dan damai. 
70

. 

Jika ada seorang wanita yang menikah dengan laki-laki yang tidak sederajat tanpa 

persetujuan wali nasabnya maka pernikahannya tidak sah, hal ini diriwayatkan  

pendapat dari Abu Hanifah dan Abu Yusuf. 

Pendapat ini cukup beralasan dikarenakan setiap wali tidak bisa 

mengadukan perkaranya kepada hakim, juga tidak setiap hakim dapat 

memberikan keputusannya dengan adil, maka demi menyelesaikan masalah ini 
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maka mereka berfatwa bahwa pernikahan nya tidak sah. Menurut Abu Hanifah 

dan Abu Yusuf bahwa wali berhak menghalangi pernikahan yang tidak sederajat 

dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk membatalknya, dengan 

alasan untuk menghindari aib yang kemungkinan timbul sebelum melahirkan, 

maka gugurlah hak nya untuk meminta pembatalan pengadilan, demi menjaga 

anak dan memelihara kandungannya. Tetapi jika pihak laki-laki nya sederajat 

tetapi maharnya kurang dari mahar miisil, dan jika wali mau menerima calon 

suami ini, maka pernikahan dapat dilaksanakan, sebaliknya kalau ia menolak, 

maka ia dapat mengadukan masalahnya kepada hakim untuk meminta 

pembatalan. 

Apabila ada seorang wanita yang tidak mempunyai wali atau wali nasab 

sama sekali, maka tidak ada orang yang dapat membatalkan atau menghalang-

halangi pernikahannya dengan siapapun, baik dengan laki-laki sederajat atau pun 

tidak sederajat, dengan mahar miisil atau kurang. Sebab dengan keadaan dan 

kondisi seperti ini maka seluruh urusan dirinya menjadi tanggung jawab sendiri 

sepenuhnya. Seandainya tidak ada seorang wali yang merasa terkenai, disebabkan 

karena pernikahannya dengan laki-laki yang tidak sederajat itu maka dengan 

sendirinya mahar miisilnya menjadi gugur, sebab ia terlepas kewenangan dari 

wali-walinya. 

Al-Imam Hanafi menyampaikan alasan kenapa harus ada kerelaan dalam 

pernikahan adalah sebagaimana Firman Allah Subhanahu wa ta’ala dalam Al-

Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 230: 

Artinya:” kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka 

perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang 

lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa 

bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika 
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keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu 

wa ta’ala. Itulah hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta’ala, diterangkan-Nya 

kepada kaum yang (mau) mengetahui. 

Kedua, firman Allah Subhanahu wa ta’ala dalam Al-Qur’an Surat Al-

Baqarah,  ayat: 232. 

Artinya: “ apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, 

Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal 

suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang 

ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara 

kamu kepada Allah Subhanahu wa ta’ala dan hari kemudian. itu lebih baik 

bagimu dan lebih suci. Allah Subhanahu wa ta’ala mengetahui, sedang kamu 

tidak mengetahui.” 

 Jika merujuk ke dua ayat di atas, maka pernikahan dipertalikan kepada 

perempuan. Pada intinya mengaitkan suatu pekerjaan kepada pelakunya itu 

menunjukan bahwa dialah sebagai pelaku hakikinya, artinya orang itu yang 

berhak menangani pekerjaan yang di bebankan kepadanya. Jadi kalau dalam ayat 

diatas tersebut wanita disebutkan sebagai orang yang dapat mengawinkan dirinya, 

berarti wanita ini berhak mewalikan dirinya dalam akad nikah, baik ada 

persetujuan dari wali atau tidak. 

 Wanita yang bebas mengadakan akad nikah bebas juga mengadakan akad 

jual beli atau yang lainnya. Sebab antara akad yang satu dengan akad yang lain 

tidak ada perbedaan hukum, dalam akad nikah sekalipun  walinya ada hak namun 

tidak sepenuhnya, hak wali sepenuhnya ada  apabila calon atau pihak wanita nya 

ada kesalahan atau menikah dengan laki-laki yang tidak sederajat. Karena kalau 

pihak wanita nya keliru maka akan menimbulkan aib dikemudian hari pada 

walinya. Sekalipun ada perbedaan pendapat tentang hak wanita menjadi wali, 

namun wajib bagi para wali menanyakan pendapat calon istri, juga kedua calon 

untuk mengetahui kerelaan kedua mempelai sebelum dilangsungkan akad nikah. 
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Sebab pernikahan merupakan pergaulan abadi dan persekutuan suami istri, 

kelanggengan, keserasian dan kekalnya nya cinta dan persahabatan, tidak akan 

terwujud apabila kerelaan dan keridhoan calon istri belum diketahui. Oleh sebab 

itu Islam melarang menikahkan dengan paksa, baik gadis maupun janda dengan 

pria yang tidak disenanginya. Akad nikah tanpa kerelaan wanita tidak lah sah. Ia 

berhak menuntut dibatalkannya pernikahan yang dilakukan oleh walinya dengan 

cara paksaan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam  yang 

artinya, “Dari Ibn Abbas bahwa Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam  

bersabda, “ Janda lebih berhak kepada dirinya sendiri daripada walinya, dan 

gadis hendaklah diminta izinnya dalam perkara dirinya. Dan izinnya adalah 

diamnya”. (HR. Jamaah kecuali Imam Bukhari).  

Dalam riwayat Imam Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Nasa’i 

dikatakannya  (maksudnya sebelum dilangsunngkan akad nikah ia ditanya lebih 

dahulu tentang persetujuannya)
71

 

Hal terbaru tentang  Peradilan Agama dan bidang nya dijelaskan dalam 

buku yang menulis tentang syarat Sekufu menurut ajaran Fiqih, pernah ada yang 

menafsirkan kalau Syarifah harus dengan Sayyid atau Tafsiran lain yang sama 

maksudnya, kini tentunya tidak ditafsirkan demikian lagi. Adalah logis jika 

masing-masing merasa tidak sepadan tidak akan ada persetujuan dengan sukarela 

dan tidak akan ada izin dari orang tua, wali atau pengadilan.
72
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan pada pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penelitian 

terhadap praktek sekufu pada praktek pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat 

keturunan Arab yang tinggal di Kelurahan Empang, Kota Bogor tersebut  dapat 

penulis simpulkan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan prinsip sekufu dalam prosesi permenikahan  yang  

diterapkan pada masyarakat keturunan Arab yang tinggal di Kelurahan 

Empang  adalah di antaranya adalah; Pertama, sama-sama keturunan 

Orang Arab. Kedua, Seagama atau bergama Islam, ini berlaku juga 

bagi bukan Arab. Ketiga, dalam hal pendidikan. Keempat, dalam hal 

kekayaan (ekonomi). Kelima,  dalam hal fisik (tidak cacat). Namun 

dari lima katagori sekufu (sepadan) yang paling dominan dari praktek 

sekufu pada praktek pernikahan warga Arab Empang adalah harus 

sama-sama keturunan Arab. 

2. Praktek sekufu dalam pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat 

keturunan Arab di Kelurahan Empang tersebut sama dengan konsep 

menikah yang diatur dalam Islam yang menganjurkan untuk sekufu. 

Dengan demikian,  maka apa yang dilakukan oleh komunitas 
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keturunan Arab tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam 

secara umum, walaupun terdapat perbedaan para ulama tentang 

pengertian sekufu. 

3. Pernikahan sekufu pada masyarakat keturunan Arab yang tinggal di 

Kelurahan Empang memiliki implikasi bagi mereka yang tidak 

melaksanakan Kufu maka pernikahannya akan sulit dapat diterima bagi 

salah satu keluarga, karena merasa tidak seimbang dalam nasab. Bagi 

mereka yang masih teguh memegang teguh prinsip Kufu tersebut maka 

pernikahan mereka akan diterima keluarga bahkan didukung sekali, 

karena kehormatan keluarga akan terjaga dan dekat karena menurut 

mereka nasab dari dzuriyyah (keturunan) Rasulullah Shalallahu Alaihi 

Wassalam  akan terus terjaga. 

B. Saran–Saran 

 Hasil penelitian penulis terhadap masyarakat keturunan Arab di 

Kelurahan Empang Kota Bogor, penulis melihat sisi baik dari prinsip Kufu yang 

dilaksanakan masyarakat keturunan Arab tersebut, oleh karenanya penulis 

menyarankan: 

1. Secara umum kita semua berupaya bisa mengambil faedahnya supaya kita 

dapat berhati-hati dalam memilih calon pendamping hidup kita, baik laki-

laki maupun wanita dan untuk orang tua agar benar-benar dalam memilih 

calon imam atau pemimpin bagi putri – putrinya, minimal Kufu dalam 

Agama dan Amal salehnya. 

n 
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2. Perlunya sosialisasi dari Departemen terkait khususnya Departemen 

Agama agar pemahaman terhadap masalah dasar dan alasan kuat tentang 

Sekufuan dapat diterima dan difahami masyarakat secara objektif , positif 

dan bijaksana, untuk kepentingan kehidupan berumah tangga yang samara. 

Inti nya untuk menghindari kesenjangan antara penduduk lokal atau 

pribumi dengan komunitas minoritas Arab Empang khususnya dan 

umumnya komunitas Arab pada umumnya tentang tradisi Sekufuan. 

3. Khususnya bagi masyarakat  Arab Empang agar kiranya dapat 

memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat sekitar 

mereka, sehingga tradisi Sekufu yang dilaksanakannya dapat di fahami 

oleh masyarakat pribumi dan tidak menimbulkan salah faham dalam 

penafsirannya.  
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