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BAB I 

 

PENDAHULUAN  

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan sehingga mereka 

dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan 

keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah 

SWT dan petunjuk dari rosul-Nya
1
. Sebagaimana Allah Swt Berfirman : 

                         

                   

 

Artinya:  

                                                 
1
Abdul Rahman, Perkawinan Dalam Syariat Islam (Jakarta,rineka cita, 1996), h. 1. 
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“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

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

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”
2
 

 

Pernikahan merupakan media penting dalam kehidupan manusia 

sebagai jalinan komunikasi, sehingga menciptakan ibadah yang harmonis 

dan romantis, pernikahan juga sebagai jalan untuk menciptakan suatu 

ketentraman, keindahan serta kebahagiaan pada suami dan istri dengan 

mengikuti ajaran-ajaran baginda Rasulullah SAW.  

Pada umumnya masyarakat Indonesia melakukan pernikahan 

berdasarkan upacara atau tradisi kepercayaannya masing-masing, 

disamping juga dipengaruhi ajaran-ajaran Islam. Tahapan-tahapan itulah 

menjadi standarisasi bagi pasangan calon pengantin untuk mendapat 

pengabsahan di masyarakat seperti halnya tradisi “Malem Negor”  bagi 

masyarakat Betawi. 

 Sebagai suatu kelompok etnis, orang Betawi memang memiliki 

berbagai corak dan ragam kebudayaan yang melingkupi seluruh sektor 

kehidupan. Salah satunya adalah upacara atau tatacara perkawinannya. 

Peristiwa perkawinan adalah momentum sejarah yang penting bagi setiap 

individu dan di Betawi upacara perkawinan menempati posisi yang paling 

                                                 
2
Qs. Ar-Rum (30): 21 
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sakral dalam rangkaian proses kehidupan yang dijadikan falsafah bagi 

masyarakat Betawi.
3
  

Ahmad Shofi memaparkan bahwa Malem Negor merupakan salah 

satu dari serangkain prosesi pernikahan yang berimplikasi terhadap 

kerukunan dan keharmonisan dalam mengarungi bahtera rumah keluarga. 

Tradisi Malem Negor adalah malam setelah acara resepsi pernikahan, 

pengantin laki-laki di perbolehkan untuk menginap di tempat kediaman 

pengantin perempuan. Meski menginap si perempuan tidak diperbolehkan 

berkomunikasi atau berbicara kepada pengantin laki-laki dengan tujuan 

menjaga gengsi dan jual mahal kepada pengantin laki-laki. Disamping 

pada malam itu kedua pasangan tersebut juga tidak diperbolehkan 

melakukan hubungan suami istri. Hal itu dilakukan sebagai upaya istri 

dalam mempertahankan dan menjaga kesuciannya selama mungkin. 

Artinya, dalam mempertahankan kesuciannya selama mungkin sang istri 

dianggap sebagai perempuan yang bisa menjaga harkat dan martabat 

keluarga. Untuk itulah dibutuhkan semangat juang bagi pengantin laki-laki 

diantaranya, pertama merayu, membujuk dan membuat lelucon agar 

pengantin perempuan bisa tertawa dan berkomunikasi. Kedua memberikan 

uang dengan cara menyelipkan uang di bawah tapak meja, bisa juga di 

letakkan di atas tatakan gelas. Uang ini di sebut sebagai “Uang Penegor” 

                                                 
3
Emma Agus Bisri, Halimah Aziz, Soen’ah Andreas, Istihanah Gatot, Cucu Zulaicha Nasibu, 

Anissa Sitawati (eds), Tata Cara Perkawinan Adat Betawi, (Jakarta: Lembaga Kebudayaan 

Betawi, 2004), h. 3. 
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dan dimulai dari jumlah terkecil, yang terus-menerus ditambah sampai si 

pengantin perempuan mau bicara. 
4
 

Bertahannya si istri pada Malem Negor itu dapat ditafsirkan 

sebagai ungkapan harga dirinya bahwa ia bukan perempuan gampangan, 

selain itu pada Malem Negor mereka bisa saling mengenal secara lebih 

mendalam. Dengan strategi diam itu (sesuai dengan pepatah diam itu 

emas) tidak ada pilihan lain bagi tuan raje mude (penganten laki-laki) 

untuk berusaha keras membujuk dan merayu agar istrinya menerima. 

Bujuk rayu tuan mude biasanya tidak hanya ungkapan kata-kata indah, 

tetapi juga dengan memberi uang tegor.
5
 

Tujuan tradisi perkawinan tersebut adalah untuk memenuhi 

kewajiban mulia yang diwajibkan kepada setiap masyarakat Betawi yang 

sudah siap melakukan pernikahan dan memenuhi syarat. Masyarakat 

Betawi yang mayoritas beragama Islam yakin bahwa perkawinan adalah 

salah satu sunnah bagi umat, sehingga dipandang sebagai suatu perintah 

agama untuk melengkapi norma-norma kehidupan manusia sebagai 

makhluk sosial dan ciptaan Tuhan yang mulia. 

Alasan keagamaan yang dijelaskan di atas menyebabkan orang 

Betawi beranggapan bahwa proses perkawinan harus dilakukan sebaik 

mungkin menurut ketentuan-ketentuan adat perkawinan yang sudah 

                                                 
4
Ahmad Shofi, Wawancara, ( Jakarta Selatan, 1 Agustus 2013.) 

5
Emma Agus Bisri dkk, Tata Cara Perkawinan Adat Betawi, (Jakarta: Lembaga Kebudayaan 

Betawi, 2004), h. 39. 
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dilembagakan. Ketentuan adat perkawinan tersebut diberi nilai tradisi yang 

disakralkan sehingga harus dipenuhi dengan sepenuh hati oleh warga 

masyarakat dari generasi ke generasi.
6
 

Ahmad Shofi mengatakan, semakin pesatnya perkembangan 

zaman, tradisi Malem Negor jarang dijumapai pada masyarakat Betawi, 

hal ini mungkin disebabkan dari beberapa faktor bahwa masyarakat 

Betawi hidup ditengah-tengah kota metropolitan Jakarta, yang mana 

Jakarta adalah ibu kota Indonesia, berbagai etnis suku dan daerah tertarik 

untuk tinggal dan mengadu nasib disana, disamping itu juga Jakarta adalah 

sebagai pusat ekonomi dan elit politik. Namun ada beberapa daerah seperti 

Daerah Cinangka dan Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta-Selatan yang 

masih memegang teguh tradisi Malem Negor, terlebih upacara perkawinan 

dalam masyarakat Betawi merupakan salah satu siklus kehidupan yang 

sangat penting dan harus dilestarikan.
7
 

Kendati demikian tradisi Malem Negor ini tidak terdapat dalam 

ajaran atau norma-norma Islam, namun oleh masyarakat Setu Babakan 

Jakarta-selatan dijadikan sebagai syarat dalam prosesi perkawinan. Oleh 

karenanya tradisi Malem Negor menjadi hal yang menarik karena pada 

sebelumnya sudah terjadi akad nikah yang menandakan kedua belah pihak 

(suami-istri) sudah menjadi suami istri sehingga sudah berhak dan halal 

untuk melakukan yang sebagai mana semestinya. 

                                                 
6
“Perkawinan Pada Masyarakat Betawi”,http://www.duniaesai.com/index, diakses pada tanggal 31 

agustus 2013 
7
Ahmad Shofi, Wawancara, ( Jakarta Selatan, 1 Agustus 2013.) 
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Hal ini jelas sangat memeberatkan bagi seorang suami ketika dia 

gagal menaklukan istrinya. Jika Malem Negor ini kita hadapkan pada 

sebuah hadist yang berbunyi : 

Artinya :  

 

dari Abu Hurairah r.a ia berkata: Rasulullah SAW telah bersabda 

: Apabila seorang lelaki memanggil istrinya ke tempat tidur, 

kemudian si istri tidak mendatanginya, lalu suaminya semalaman 

marah terhadapnya, maka para malaikat melaknatinya sampai 

pagi hari. 

 

Maka akan terlihat jelas bahawa tradisi Malem Negor pada fase ini 

bertentangan dengan hadist tersebut. Ada beberapa makna yang justru 

membuat seorang istri itu justru mendapatkan laknat (dosa), tradisi Malem 

Negor terkesan menyalahi dan menyimpang pada tujuan pernikahan yaitu 

Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat 

kemanusiaan, mewujudkan keluarga dengan dasar cinta kasih dan 

memperoleh keturunan yang sah. Disisi lain juga tradisi Malem Negor 

terkesan mengajarkan permusuhan antara suami dan istri yang seharusnya 

terbina dengan baik. Bahkan tidak menutup kemungkinan tradisi ini akan 

menimbulkan kerusakan pernikahan kedua mempelai dan memungkinkan 

terjadinya perceraian 

Golongan ulama Syafi’iah menberikan penjelasan bahwa 

Pernikahan pada hakikatnya adalah وطئ اباحة يتضمن   (yang mengandung 
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maksud membolehkan hubungan kelamin), karena pada dasarnya 

hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal 

yang membolehkannya secara hukum syara’. Diantara hal yang 

membolehkan hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah diantara 

keduanya. Dengan demikian, akad itu adalah suatu usaha untuk 

membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh. 

Jika kita katagorikian tradisi ini termasuk pada „urf fasid 

Sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama, bahwa „urf fasid tidak 

dapat dijadikan sebagai landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal 

demi hukum. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan 

pemasyarakatan dan pengalaman hukum Islam pada masyarakat, 

sabaiknya dilakukan dengan cara yang ma‟ruf . Diupayakan mengubah 

adat kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam tersebut, 

dan menggantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan syari’at 

Islam.
8
  

Oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan akademik inilah penulis 

mencoba untuk melakukan penelitian dengan judul: TRADISI “MALEM 

NEGOR” PADA MASYARAKAT BETAWI  DAN RELEVANSINYA 

TERHADAP  PERKAWINAN DALAM ISLAM (Studi di 

Perkampungan Budaya Betawi, Situ Babakan Jagakarsa, Jakarta - 

Selatan) 

B. Rumusan Masalah 

                                                 
8
Abdurrahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta, Amzah, 2010), h. 211. 
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Guna mempermudah dalam pemamparan data dan analisis, dari latar 

belakang ini peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosesi tradisi “Malem Negor” pada masyarakat Betawi 

Setu Babakan? 

2. Bagainmana makna tradisi ”Malem Negor” pada masyarakat Betawi 

Setu Babakan ? 

3. Bagaimana relevansi perkawinan tersebut terhadap pembaharuan 

perkawinan  hukum Islam. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui prosesi tradisi “Malem Negor” pada masyarakat 

Betawi Setu Babakan. 

2. Untuk mengetahui makna tradisi “Malem Negor” pada masyarakat 

Betawi Setu Babakan. 

3. Untuk mengetahui relevansi perkawinan tersebut terhadap 

pembaharuan perkawinan hukum Islam. 

D. Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah wawasan secara 

mendalam, meluas dan dapat menjadi pengetahuan secara 

akademis bagi penulis dan pembaca terkait fenomenal dan uniknya 

tradisi dan kebudayaan yang bersangkutan. 
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b. Dapat digunakan sebagai landasan dan informasi bagi peneliti yang 

lain dalam tema yang sejenis. 

2.  Manfaat praktis 

a. Bagi Penulis 

 Penelitian ini diharapkaan memberikan pemahaman dan 

kesadaran terhadap masyarakat Betawi bahwa pentingnya menjaga 

kelestarian adat dan kebudayaan Betawi yang mulai punah tertelan 

zaman. 

b. Bagi Masyarakat 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

positif dan bahan diskusi terhadap masyarakat intelektual Betawi, 

seperti ormas-ormas FORKABI (Forum Kajian Betawi), FBR 

(Forum Betawi Rempug) dan lain-lain. 

E. Definisi Oprasional 

Agar mempermudah penelitian ini, maka peneliti memaparkan 

beberapa definisi oprasional sebagai berikut : 

1. Tradisi 

Didalam Wikipedia tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan 

untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok 

masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau 

agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah 

adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik 
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tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat 

punah. 

2. Malem Negor 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia malam memiliki arti waktu 

setelah matahari terbenam hingga matahari terbit, sedangkan negor 

atau istilah lain dari kata tegur adalah ucapan untuk mengajak 

bercakap-cakap.
9
 Definisi ini sangat berkaitan dengan maksud dari 

tradisi “Malem Negor”, dimana tradisi ini dilaksanakan pada malam 

hari setelah resepsi pernikahan kedua mempelai, dan pada malam hari 

itu juga terjadi usaha pengantin laki-laki untuk mengajak bercakap-

cakap kepada pengantin perempuan dengan maksud menaklukan dan 

meluluhkan hatinya. 

3. Masyarakat Betawi 

Masyarakat (sebagai terjemahan istilah society) adalah sekelompok 

orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi 

terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-

individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata "masyarakat" 

sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, musyarak. Lebih 

abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-

hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas 

yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, 

                                                 
9
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 

2008), h. 1470 
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istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang 

hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.
10

 

Betawi berasal dari kata Batavia, sebagai nama kota Jakarta yang 

didirikan oleh Gubernur Jendral Jan Pieterszoon Coen. Batavia 

berasal dari nama suku bangsa Belanda jaman purba. Sebelum 

bernama Batavia, kota ini bernama Jayakarta yang didirikan tanggal 

22 juni 1527. Pendiri  Jayakarta adalah Fatahillah. Fatahillah adalah 

utusan dari kerajaan Demak, ia diperintahkan untuk menaklukan 

sunda kelapa. 

Jayakarta ditaklukan Jan Pieterszoon Coen pada tahun 1619, 

setelah menghancurkan keraton, Jan Pieterszoon Coen mendirikan 

kota baru yang dikelilingi benteng, Kota itu bernama Batavia, 

penduduk Batavia atau Betawi sangat terkenal, banyak orang yang 

senang mengaku sebagai orang Betawi, penduduknya beraneka suku 

Bangsa, orang Betawi dalam bahasa belanda disebutkan Batavianen.
11

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam pembahasan ini terdiri dari V bab, 

yang terdiri dari beberapa popok bahasan dan sub pokok bahasan yang 

berkaitan dengan permasalahan yang peneliti ambil, adapun sistematika 

pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

                                                 
10

“Masyarakat”, http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat diakses pada tanggal 17 April 2013. 
11

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, Ragam Budaya Betawi, (Dinas 

Kebudayaan Dan Permuseuman, Jakarta, 2002) , h. 3-4. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
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Bab Pertama:  Pendahuluan, merupakan bab pertama dalam 

penulisan karya ilmiah ini, didalamnya terdapat latar belakang masalah 

yang menjelaskan tentang timbulnya ide dan alasan peneliti memilih judul 

tersebut. Selanjutunya adalah Rumusan masalah, Tujuan penelitian, 

Manfaat Penelitian, Batasan Masalah, Definisi Operasional, dan penelitian 

terdahulu. 

Bab Kedua: kajian pustaka yang berisi tinjauan umum tentang 

pernikahan yang meliputi pengertian dan dasar hukum pernikahan serta 

rukun dan syarat pernikahan, dalam bab ini juga membahas macam-

macam syarat serta perbedaannya dengan rukun, termasuk juga dalam bab 

ini pembahasan tentang tujuan pernikahan, dalam bab ini juga membahas 

tentang tradisi atau adat dalam hukum Islam.  

Bab Ketiga: bab ini tentang metodologi penelitian, dalam hal ini 

bertujuan untuk membantu penulis dalam menjalankan kodifikasi analisis 

dan penyajian data pada bab empat yang di dalamnya menjelaskan tentang 

bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan. Adapun pembagian dari 

metodologi penelitian ini antara lain : lokasi penelitian, jenis penelitian, 

pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, sumber data, metode 

analisis data. 

Bab Empat: Mencakup pada pembahasan tentang penyajian dari 

hasil penelitian yang meliputi: latar belakang obyek penelitian, penyajian 

dan analisis data yang masing-masing bersumber dari konsep teori yang 

ada. Dalam hal ini meliputi tentang tradisi Malem Negor dalam praktik 
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perkawinan islam, sekaligus sebagai jawaban dari rumusan masalah 

sehingga dapat diambil hikmah dan manfaatnya. 

Bab Lima: Merupakan bab terakhir atau penutup dari penyusunan 

penelitian ini, yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil 

pembahasan ini. 

 


