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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang Allah perintahkan dan juga 

menjadi perintah dan tuntunan Rasulullah SAW, banyak perintah-perintah Allah 

dalam Al-Qur’an untuk melaksanakan perkawinan. Diantaranya firman Allah 

dalam surat An-Nur ayat 32:1 

ِلِحيَن ِمنأ ِعبَاِدُكمأ َوإَِمآئُِكمأ إِن يَُكونُو۟ا فُقََرآَء يُغأنِِهُم ٱّلَلُ 
َمىَٰ ِمنُكمأ َوٱلَصَٰ َيََٰ ِسٌع َوأَنِكُحو۟ا ٱْلأ ِلهِۦ َوٱّلَلُ َوَٰ  ِمن فَضأ

 ٌٌ      َعِليم2

 

 Ayat tersebut menjelaskan anjuran untuk menikah bagi siapa saja yang 

sudah memiliki kemapuan untuk kawin. Kemampuan yang dimaksud adalah 

bukan hanya yg bersifat fisik maupun materi melainkan kemapuan bathiniyyah. 

Dalam ayat tersebut juga menjelaskan bahwa siapa saja yang ingin menikah maka 

Allah akan mampukan mereka dalm urusan materi. 

Pernikahan adalah suatu peraturan. Allah SWT telah mensyariatkan demi 

kebaikan masyarakat manusia dan kebahagiaan anggotanya dalam menunaikan 

asas-asas keluarga dengan sebaik-baiknya. Apabila ada sebagian orang yang 

menuduh, bahwa perkawinan akan mengundang permusuhan atau kerusakan maka 

bukan berarti perkawinan tidak perlu. Jika kehidupan berkeluarga didasarkan atas 

apa yang yang telah Allah SWT syariatkan seperti pilihan yang baik, harmonis, 

                                                           
1 Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-undang Perkawinan). (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2014). 43 
2 Q.S An-Nur (24): 32. Departemen agama hal. 354 
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dan kedua mempelai menunaikan tugasnya dengan baik, niscaya perkawinan itu 

takkan menjadi penyebab sebuah pertentangan.3 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 memberikan pengertian bahwa 

“perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat 

kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakanya 

merupakan ibadah”. 4 Pengertian ini memberikan penjelasan yang menegaskan 

bahwa perkawinan bukan hanya menyalurkan kebutuhan biologis saja melainkan 

ada nilai-nilai ibadah yang terkandung didalamnya. Untuk itu bagi seseorang yg 

sudah mengikatkan diri dalam perkawinan sebisa mungkin berusaha 

mempertahankan perkawinan tersebut sehingga menjadi suatu perkawinan yang 

memiliki ikatan yang kuat dan tak dapat diputuskan atau terpisahkan. Dalam 

kehidupan rumah tangga perlu adanya kematangan emosional serta kedewasaan 

berpikir, inilahh salah satu acuan dalam membina rumah tangga yang sakinah 

sehingga tidak mudah terputus dan berujung pada pengadilan. 

Pernikahan tidak bisa dikatakan sah apabila belum memenuhi rukun dan 

kun dan syarat dalam pernikahan. Salah satu rukun dan syarat nikah yaitu adanya 

mahar yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai 

perempuan. Menurut kesepakatan para ulama, mahar adalah pemberian wajib bagi 

calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati suami kepada calon isteri 

yang merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan.5 

                                                           
3 Mathlub, Abdul Majid Mahmud, “Panduan Hokum Keluarga Sakinah”. (Solo: Era 

Intermedia, 2005), 06. 
4 Kompilasi Hukum Islam  
5 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 

101 
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Dalam Kompilasi Hukum Islam mahar adalah pemberian dari calon 

mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau 

jasa yang tidak bertentangan dengan hokum islam.6   

Pemberian mahar kepada calon mempelai isteri merupakan suatu bentuk 

penghormatan seorang laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinnya. Oleh 

karenanya Mahar dalam islam merupakan suatu kewajiban yang harus dibawa 

oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. 

Dalam tradisi masyarakat Indonesia khusunya di Desa Soki Kecamatan 

Belo Kabupaten Bima yang menjadi lokasi penelitian skripsi ini ketika 

melangsungkan pernikahan calon mempelai laki-laki tidak hanya menyiapkan 

mahar saja melainkan ada tradisi-tradisi lainya, seperti halnya seserahan dan juga 

Wa,a Uma7. Semua tradisi-tradisi dalam pernikahan tersebut diharuskan untuk 

dibawa sebelum berlangsungnya pernikahan atau yang namanya ijab qabul. 

Ketentuan Wa,a Uma, seserahan dan mahar itu berdasarkan hasil kesepakatan 

antara kedua keluarga. 

Wa,a Uma dan seserahan tidaklah disebutkan pada saat ijab qabul seperti 

halnya mahar, melainkan hanyalah suatu kewajiban atau suatu keharusan yag 

dibawa setelah adanya kesepakatan sebelumnya. 

Tradisi-tradisi yang ada di Desa Soki itu merupakan suatu bentuk 

kehormatan dan kejantanan laki-laki kepada keluarga khususnya calon mempelai 

perempuan.8 Selain itu juga tradisi-tradisi tersebut adalah tujuannya untuk 

                                                           
6  Kompilasi Hukum Islam  
7  Wa,a uma atinya bawa rumah (di Desa Soki ada tradisi yang mngharuskan calon mempelai 

laki-laki membawakan rumah kepada calon mempelai perempuan) 
8 Wawancara dengan Bapak Ruslan pd tgl 19 Mei 2019 melalui via telphone 
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memberikan hiburan dan kebahagiaan untuk keduanya. Dan berkaitan dengan 

Wa,a Uma tujuanya adalah agar sepasang pengantin tersebut sudah memiliki 

tempat tinggal pasca nikah dan tidak bercampur baur dengan keluarga yang 

lainya. 

 Uma (Rumah) yang dibawa sebelum berlangsungnya perkawinan tersebut 

juga bisa ditarik kembali setelah keduanya bercerai. Namun, yang perlu 

diperhatikan adalah sebelumnya tidak ada kesepakatan jika sewaktu-waktu rumah 

tangga keduanya retak rumah tersebut ditarik kembali. 

Berkaitan dengan penarikan kembali Uma yang dibawa sebelum 

perkawinan, di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima terdapat kasus yang 

dimana ketika setelah perceraian pihak laki-laki menarik kembali Uma (Rumah) 

yang sudah menjadi tempat tinggal ia bersama mantan istri. Uma (Rumah) ini 

dibawa oleh pihak laki-laki setelah adanya kesepakatan sebelum pernikahan dan 

dibangun diatas tanah milik calon mempelai perempuan. Uma (Rumah) ini juga 

sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh pihak laki-laki ketika adanya perceraian 

diantara keduanya, namun pada saat kesepakatan sebelum perkawinan tidak ada 

perjanjian jika terjadi perceraian Uma tersebut ditarik kembali. Uma ini bukanlah 

suatu barang yang disebutkan atau diucapkan pada saat ijab kabul, melainkan 

suatu barang yang wajib dibawa oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan 

setelah adanya kesepakatan sebelum dilangsungkanya perkawinan. Dan juga 

bukan merupakan barang seserahan, karena barang seserahan biasanya dibawa 

oleh pihak laki-laki pada saat hantaran menuju ijab kabul. Inilah yang menjadi 

ketidakjelasan status hukum penarikan Uma tersebut. Apakah dapat dikatakan 
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sebagai hibah, sebagaimana yang diatur dalam pasal 212 KHI yang berbunyi 

“Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya”.  

Atau dapat dikatakaan sebagai mahar meskipun tidak diucapkan pada saat ijab 

kabul? Akan tetapi bila Rumah (Uma) tersebut ditarik ketika Isteri dalam masa 

Iddah, maka suami tidak berhak untuk menarik Uma tersebut, sebab Suami 

memiliki kewajiban untuk meberikan nafkah dan tempat tinggal untuk isteri, 

namun dengan syarat sang suami yang telah mentalaq isterinya dan bekas isteri 

dala keadaaan tidak hamil. Ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 

poin (b) : “Memberi nafkah. Maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama 

dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam 

keadaan tidak hamil”. 

Berkaitan dengan penarikan kembali Uma oleh pihak-pihak laki-laki pasca 

perceraian tersebut, Peneliti ingin membahas lebih jauh masalah tersebut dalam 

bentuk skrispsi yang berjudul “Tinjauan KHI Terhadap Status Hukum 

Penarikan Uma (Rumah) Pasca Perceraian” (Studi Kasus Di Desa Soki 

Kecamatan Belo Kabupaten Bima). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah 

yang timbul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah gambaran tradisi Wa,a Uma dan penarikan kembali Uma 

pasca perceraian di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima? 

2. Bagaimanakah tinjauan Kompilai Hukum Islam terhadap status hukum 

penarikan uma oleh suami di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima? 
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C. Tujuan  dan kontribusi Penelitian 

Dari beberapa penjelasan diatas terkait latar belakang serta rumusan 

masalah, untuk itu penulis merumuskan beberapa tujuan yang hendak dicapai dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan   

a. Untuk mengetahui gambaran tradisi Wa,a Uma dan penarikan kembali 

Uma pasca perceraian di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima. 

b. Untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap status 

penarikan Uma Di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima. 

2. Kontribusi 

a. Sebagai tambahan khasanah dan wawasan pengetahuan bagi masyarakat 

serta mahasiswa Jurusan Syariah. 

b. Sebagai acuan bagi akademisi dalam melakukan penelitian yang 

selanjutnya. 

D. Penelitian Terdahulu 

  Untuk memahami terkait penelitian ini, perlu adanya penelitian terdahulu 

yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Diantaranya adalah: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Icha Rezky, dalam penelitiannya yg berjudul 

“Tinjauan Yuridis Pengembalian Mahar Setelah Perceraian Menurut 

Kompilasi Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama 

Wonosari Nomor : 1023/Pdt.G/2009/PA.Wno). 

Dari penelitian tersebut masalah yang diangkat adalah persoalan 

pengembalian mahar seluruhnya oleh istri kepada suami, dengan meninjau 
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aturan KHI tentang bagaimana proses pengembalian mahar serta mengkaji dasar 

pertimbangan hakim dalam memutus terhadap pengembalian mahar seluruhnya 

di Pengadilan Agama Wonosari Nomor:1023/Pdt.g/2009/PA.Wno. dari 

penelitian ini yang menjadi titik fokusnya adalah analisis terhadap putusan hakim 

terhadap pengembalian mahar seluruhnya, melalui tinjauan yuridis melalui 

pandangan kompilasi hukum islam (KHI). 

Dalam kesimpulan penelitian tersebut Hakim memutuskan 

pengembalian seluruh mahar oleh istri kepada suami berdasarkan asas 

keadilan, yaitu karena istri yg menggugat cerai suami, sedangkan suami 

masih ingin atau tetap mempertahankan rumah tangganya. 

2.  Penelitian yang dilakukan oleh Nusfah Ulin dalam skripsinya yang berjudul 

“Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta 

Seserahan Pasca Perceraian Di Desa Pekalongan Winong Pati”.  

Dari penelitian tersebut masalah yang menjadi tujuannya adalah untuk 

menngetahui proses penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian yang 

dilakukan oleh mantan suami kepada mantan isteri. Penelitian yang dilakukan 

di Desa Pekalongan Winong Pati ini meninjau dari pandangan hukuum islam 

yang didalamnya terdapat beberapa pandangan yaitu pandangan ulama’ 

setempat, ulama’ fiqh dalam literatur serta pandangan KHI terhadap 

penarikan kembali harta seserahan tersebut. 

Dalam penelitian tersebut proses penarikan harta seserahan tersebut 

yaitu mantan suami mendatangi mantan istri dengan secara musyawarah dan 

kekeluargaan, penarikan harta seserahan tersebut tidak semua ditarik 
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melainkan dibagi lagi dengan mantan istri. Penarikan seserahan tersebut 

sudah menjadi adat dan kebasaan masyarakat setempat dan dalam hukum 

islam mensahkan tersebut dengan berdasar kepada ‘urf shohih. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sulaiman Jazuli dalam skrispsinya yaitu 

dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali 

Harta Seserahan Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Sindangjaya 

Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes).  

Dari penelitian tersebut masalah yang menjadi tujuannya adalah untuk 

mengetahui proses penaarikan kembali harta seserahan pasca perceraian yang 

dilakukan oleh mantan suami kepada mantan isteri. Dalam kajian penelitian 

tersebut yaitu untuk mengetahui pandanngan hukum islam terhadap penarikan 

kembali harta seserahan di Desa Sindangjaya Kecamatan Ketanggungan 

Kabupaten Brebes. 

Hasil dari penelitian tersebut menunjukan bahwa penarikan harta seserahan 

pasca perceraian tersebut sudah menjadi traidsi mayarakat setempat yang sudah 

dilaksanakan sejak jaman dahulu. Adat ini dilaksanakan oleh sebagian masyarakat 

sindangjaya. Proses penarikan kembali harta seserahan ini dengan cara 

kekeluargaan dan musyawarah, dari pihak keluarga suamia mendatangi pihak 

kleuarga istri dan membagi harta seserahan tersebut. Dan menurut hukum islam 

dalam kesimplan penelitian tersebut termasuk ‘Urf  yaitu sesuatu perbuatan 

maupun perkataan yg dijalankan oleh masyaakat secara terus menerus dan 

berulang kali. 
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Perbedaan penelitian yg sekarang dengan penelitian yg terdahulu yaitu 

jiika penelitian yang dilakukan oleh penelitian pertama yaitu Icha Rezky adalah 

yuridis normatif yaitu dengan mengkaji putusan hakim terhadap pengembalian 

seserahan secara keseluruhan kepada suami mealuli pandangan KHI, dan 

penelitian kedua dan ke tiga yaitu Nusfah Ulin dan Sulaiman Jazuli sama-sama 

mengakaji tentang penarikan kembali harta seserahan yang dilakukan oleh suami 

dengan memusyawarhkannya terlebih dahulu dengan keluarga, serta membagi 

dua harta seserahan tersebut. Penelitian yang kedua dan ketiga ini pula 

berdasarkan kesimpulannya penarikan harta seserahan tersebut sudah menjadi 

‘Urf dalam masyarakat setempat sehingga ketika dibawah ke ranah islam 

diperbolehkan. Untuk itu memiliki perbedaan dengan penelitian sekarang, yaitu 

letak perbedaanya adalah jika penelitian sebelumnya sudah diketahui itu harta 

seserahan, lain lagi dengan penelitian sekarang yaitu belum diketahui status 

hukum wa,a uma tersebut. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian empiris sosiologis atau penelitian 

lapangan, dengan melakukan pendekatan kualitatif.9 

2. Sumber data 

Dalam penelitian ini dua sumber data yang digunakan yaitu: 

a. Data primair 

Adalah data yang diiperoleh dari hasil wawanncara yang 

dikumpulkan, diolah, dan disajikan dari sumber pertama.10 Adapun data 

                                                           
9 Saifuddin Azwar, “Metode Penelitian”. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007), 5. 
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primer dalam penelitian ini adalah dari individu yang terlibat langsung 

dalam masalah penelitian ini, diantaranya tokoh masyarakat, tokoh agama, 

atau pelaku-pelaku yang terlibat dalam permasalahan yg diteliti. Seperti 

pelaku yang menarik kembali Uma pasca perceraian tersebut. 

b. Data sekunder  

Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas 

dikorelasikan dengan sumber data primer, antara lain berupa buku-buku, 

majalah, catatan pribadi dan sebagainya. 

3. Teknik Pengumpulan data 

Untuk memperoleh data yang menunjang penelitian ini, maka peneliti 

menggunakan metode pengumpulan data yaitu: 

a. Observasi  

Observasi adalah proses pengumpulan data melalui dengan 

pengamatan secara langsung dengan mengggunakan matta tanpa adanya 

alat bantu atau yg lainya.11  

b. Wawancara  

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pasangan yang 

telah bercerai atau mantan suami dari pasangan tersebut (sebagai pelaku 

penarikan Uma), dan juga dengan tokoh-tokoh agama, masyarakat ataupun 

tokoh adat setempat. 

c. Dokumentasi  

                                                                                                                                                               
10 Lexy, Moeleong. “metodelogi penelitian kulaitatif”. (Bandung PT. Remaja Rosdakarya. 

2002), 49 

 
11 Nazir, Moh. “metode penelitian”. (Bogor: Ghalia Indoesia. 2014), 154. 



11 
 

 
 

Dokumentasi merupakan suatu metode untuk mencari data-data 

seperti halnya, catatan, transkip, buku-buku, majalah, koran, sejarah, 

notulen rapat, agenda dan sebagainya. 12  

4. Analsis data 

Yakni suatu proses untuk mengetahui dan mencai  serta menyussun secara 

sistematiss, data-data yang disusun adalah berdasarkan dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, serta bahan-bahan lain, oleh karenanya dapat mudah 

dipahami, dan temuanya dapat di informasikan kepada orang lain. 13 

F. Sistematikan Pembahasan 

Agar lebih memahami dan mempermudah penelitian ini, maka peneiti 

akan menguraikanya dalam empat bab, yakni: 

BAB I (Pendahuluan), pada BAB ini Peneliti akan menjelaskan serta 

menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan 

kontribusi penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, serta 

sistematika pembahasan. 

BAB II ( Kajiian Pustaka), peneliti akan mengkaji melalui 

pandangan teoritis yaitu dengan mengambil  serta mengkaji sejumlah 

liiteratur yg berkaitan dengan pengertian serta tujuaan pernikahan. Supaya 

lebih terarah kepada tuujuan penelitian ini, adapaun beberapa pembahasan 

yang akan dikaji dalam landasan teori ini meliputi pernikahan, perceraian, 

penarikan harta, serta tinjauan KHI dan akan diuraikan pengertian serta 

pembahasannya sehingga mengarah pada pokok permasalahan. 

                                                           
12 Sutrisno Hadi, Metode Research 1. UGM. Yogyakarta. 1969, hal.20 
13 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D”. Cetakan ke-18 Bandung 

Al fabeta 2013, hlm 244. 
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Bab III (Penelitian dan Analisa Data), dalam Bab ini peneliti akan 

menjelaskan terkait hasil penelitian serta analisa dari hasil penelitian yang 

dilakukan di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Penelitian ini 

dikaji dengan melakukan pendekatan dan jenis penelitian, metode 

pengumpulan data, metode pengolahan data, sumber data dan metode analisis 

data. 

Dan terakhir adalah bab IV (Penutup) yang terdiri dari kesimpulan, 

saran serta rekomendasi, yang menekankan hasil penelitian sehingga dapat 

diketahui inti dari penelitian tersebut. Serta saran yang diberikan peneliti 

kepada masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima pada 

khususnya dan pembaca pada umumnya. 

 

 

 

 

 

 

 


