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PENGANTAR PENULIS

Al-Hamdulillah puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah swt. karena
berkat dan hidayah-Nya buku yang berjudul Formulasi Hukum Pernikahan ini dapat
disusun sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan salam semoga Tuhan
limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad saw., beserta keluarga dan
para sahabatnya hingga akhir zaman.
Buku yang ada di tangan anda ini merupakan formulasi ilmiah tentang hukum
pernikahan yang ditinjau dari aspek normatif dan sosiologis. Sebagian tulisan dalam
buku ini juga memuat gagasan-gagasan segar yang diurai secara argumentatif dan
menarik untuk di baca. Setiap bahasan dalam buku ini, utamanya pada bab II dan IV
selalu diurai dengan pemahaman antara normatif dan sosiologis. Jika dari awal orang
memahami, bahwa berbagai perkembangan baru akibat perubahan sosial yang
menjurus pada pergeseran alur pemikiran hukum Islam dari kebenaran literatur
hukum kalsik (kitab fiqh/kuning), menjadi paradigma wacana sosial. Buku ini aguj
bermaksud untuk memberikan pemahaman menikah muda, mut‟ah dan siri yang
syarat dengan motif agama serta mempertimbangkan kasus perceraian yang
disebabkan karena kawin usia muda, kawin paksa, perselingkuhan, krisis akhlak,
ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga, yang berlangsung terus dalam
masyarakat modern. Oleh karena itu, discourse objek kajian ini sebenarnya hendak
mengukur realitas kebenaran hukum nikah muda, mut‟ah, siri via hand phone,
internet dan lain-lain sebagai “every day speech-ects” yang di dalamnya terdapat prokontra dalam blantara pemaknaan sosial.
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Akhirnya saya mengucapkan terima kasih pada penerbit Mahameru Press
atas kesediannya untuk menerbitkan buku ini. Kami berharap buku ini dapat
memperkaya wacana sosio-hukum Islam, terutama bagi mereka yang bersungguhsungguh membaca dan menelaanya. Mudah-mudahan maksud baik dalam buku ini
dapat menjadi amal saleh yang diterima oleh Allah swt. amin. Selamat membaca.
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KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt. Tuhan semesta alam. Atas berkah, rahmat, taufiq
dan hidayah-Nya penulisan buku yang berjudul Formulasi Hukum Pernikahan ini
dapat diselesaikan. Shalawat dan salam dihaturkan kepada Nabi agung Muhammad
saw. karena berkat perjuangan dan kegigihan beliau, kita dapat menikmati iman dan
Islam yang sebenarnya.
Penulisan buku ini pada mulanya adalah sebuah tesis yang berhasil
diselesaikan tahun 2003 pada program pasca sarjana S-2, melalui proses yang cukup
melelahkan, dan telah banyak melibatkan bantuan orang lain. Oleh karena itu dalam
kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada
mereka yang telah berjasa dalam penyelesaian buku ini.
Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu dan Bapak, yang
senantiasa mendo'akan saya hingga tercapainya cita-cita penulisan buku ini. Secara
khusus, ucapan terima kasih disampaikan kepada istri Nurul Komariyah dan kedua
anak penulis Zinki Ilman Panta Rhei dan Zaffa Tsaqfi Permana Hadi, yang telah
memberikan spirit tersendiri bagi penulis.
Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik secara
kelembagaan maupun pribadi yang ikut membantu dan memberikan motivasi kepada
saya dalam menyelesaikan penulisan ini dengan baik. Semoga ketulusan bantuannya,
baik berupa moril maupun materiil akan dibalas oleh Allah swt. sebagai bagian dari
amal kebaikannya, amin.
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BAB I

PENDAHULUAN
Menikah adalah salah satu sunnah dalam ajaran Islam. Allah swt. telah
menganjurkan dan menyeru manusia untuk melangsungkan pernikahan. Nikah
merupakan upacara pengikatan janji suci yang dilakukan oleh dua orang, baik melalui
perdata Islam atau hukum agama. Pada masa lampau perempuan mempunyai
kedudukan lemah dan banyak bergantung pada kaum laki-laki atau suami. Fakta
tersebut dapat dilihat dari sudut struktur teknis pelaksanaan hukum Islam yang
cendrung mengabaikan hak-hak dan kewajiban perempuan lebih sedikit dibanding
kaum laki-laki. Selain itu, jika perempuan melakukan kemurtadan maka dia tidak
dihukum mati, melainkan dengan jalan memenjarahkan atau memukulnya agar
kembali pada Islam. Dalam hal uang denda, bukti, warisan dan kesaksian perempuan
dihitung setengah dari laki-laki. Demikian juga dalam hal perkawinan dan perceraian,
kedudukan perempuan kurang menguntungkan bila dibanding dengan kaum laki-laki,
atas alasan-alasan tertentu pihak suami juga mempunyai hak untuk menekan dan
mengoreksi kesalahan-kesalahan sang istri.1
Namun sejak munculnya gerakan femenis

di Barat, perlakuan kaum

perempuan sebagaimana tersebut dimuka, menjadi berbeda terutama di bidang hak
cerai atau hak yang sama dalam kehidupan rumah tangga. Pemahaman tersebut,
muncul akibat adanya tuntutan perkembangan zaman dalam wacana hukum Islam,
misalnya cerai dan talak tidak lagi terletak ditangan suami, akan tetapi di pengadilan

1

Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law (Oxford: University Press, 1964), 126.
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agama.2 Karena itu seorang istri berhak menuntut suami jika terjadi pelanggaran
dalam rumah tangga, sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
Selain tersebut di atas, suami juga tidak leluasa dapat mengambil istri
tambahan tanpa seizin istri pertama. Meskipun hukum perkawinan dalam Islam
sebenarnya menganut sistem poligami,3 sehingga pada masa lalu suami dengan muda
untuk memperoleh istri tambahan atau berpoligami. Namun seiring dengan
perkembangan zaman, dengan diundang-undangkan hukum perkawinan, maka sistem
perkawinan berubah menjadi monogami. Perubahan sistem tersebut, bisa terjadi
karena dalam al-Qur‟a>n hanya mengandung ajaran dan prinsip-prinsip yang
senantiasa bisa disesuaikan penafsiran dan cara pelaksanaannya sesuai dengan
tuntutan dan perkembangan zaman.
Fenomena ekspresi menikah muda yang tidak sedikit terjadi perceraian
mengindikasikan bahwa sedemikian kuatnya pengaruh sosio-agama hingga
bagaimana masyarakat memahami peran-peran lembaga formal dan prilaku sosial
keberagaman mereka. Secara empirik terlihat pola hubungan antara pemahaman
agama dan rasionalitas terhadap kasus perkawinan usia muda. Pernyataan bahwa
menikah muda terjadi karena faktor krisis akhlak, ekonomi, kekerasan dalam rumah
tangga, kawin paksa, agama dan terlanjur hamil sebelum nikah formal
diselenggarakan mendesak untuk dilakukan. Fakta lain, kawin muda, karena
dipengaruhi oleh dorongan orang tua yang segera ingin punya mong-mongan atau
cucu.
Atas dasar kenyataan itu, maka penulis melihat permasalahan secara objektif
tentang perkawinan usia muda yang dipahami sebagai ajaran agama dan dampak
perceraian sebagai resiko dari tindakan tersebut. Di lihat dari permasalahan buku ini
berada dalam rana perpaduan antara kajian hukum Islam dan hukum positif yang
hidup dan berkembang dalam masyarakat. Tindakan kawin di usia muda yang
2

Lihat “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ” Bab XVI pasal 155 tahun 1998.
Harun Nasution dan Azyumardi Azra, Perkembangan Modern dalam Islam (Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia, 1985), 14.
3
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berdampak pada perceraian, tidak muncul dengan sendirinya akan tetapi disebabkan
adanya faktor tertentu, utamanya faktor sosio-keagamaan. Dalam konteks inilah,
produk pemahaman seseorang, sikap dan tindakan memiliki pandangan secara
mendalam tentang varian-varian pola interaksi penggolongan sosio-agama yang
berkaitan dengan kostruksi sosial. Adapun dalam studi ini penulis menggunakan
pendekatan sosiologi, karena dengan pendekatan tersebut produk pemahaman
seseorang dapat dideskripsikan. Peter L. Berger dan Thomas Luckmann menyatakan
bahwa sosiologi dapat membantu mendeskripsikan dan menganalisis proses suatu
fenomena yang terjadi. Selanjutnyadikatan bahwa sosiologi merupakan tinjauan yang
menekankan pada analisis pembentukan kenyataan oleh masyarakat “the socioloqy of
knowledge is concerned with the analysis of social contruction of reality”. Max
Scheler, tokoh yang pertama memperkenalkan istilah sosiologi juga menekankan
adanya hubungan pemahaman seseorang dengan konteks sosial pemikiran itu muncul
“the sociology of knowledge is concerned with relationship between human thought
and the social context within which it arises”.4
Senada dengan pendekatan di atas, adalah Karl Marx yang menambahkan
bahwa sosiologi dapat menghasilkan proposisi dasar dalam pemikiran seseorang,
seperti kesadaran seseorang dapat dibentuk melalui kondisi sosial atau masyarakat
tertentu. Ungkapan serupa juga dikemukakan E. Doyle McCarthy yang menyatakan
bahwa masyarakat dibentuk oleh keadaan manusia “society is constitutive of human
being”.5 Pernyataan para tokoh tersebut jelas memberikan inspirasi adaya hubungan
dengan latar belakang sosial. Tegasnya buku ini mengangat tema tentang menikah
muda yang mempertimbangkan dampak perceraian, yang akan di analisis melalui
pendekatan sosiologi tersebut.

Memahami konsep menikah muda

4

Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, The Social Construction of Reality (England-USA: Penguin
Books, 1991), 16.
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Konsep tentang menikah muda dipahami secara beragam oleh kaum muda.
Bahkan konsep menikah muda sering dipahami tumpang tindih berdasar pada hadis
Nabi saw. dengan pandangan hukum positif. Secara lebih rinci model kerja sosiologi
Peter L. Berger dan Thomas Luckman dalam buku ini, akan dirumuskan dalam suatu
formula yang bersifat dialektis yaitu eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.6
Menurut Berger, eksternalisasi adalah penyesuaian diri dengan kondisi sosio-kultural
sebagai produk manusia; objektivasi adalah interaksi sosial dalam dunia intersubjektif
yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi; dan internalisasi adalah
individu mengidentifikasi diri di tengah lembaga-lembaga sosial atau organisasi
sosial di mana individu tersebut menjadi angotanya. Triad dialektis ini berjalan
secara simultan dan mencerminkan hubungan antara individu dengan konteks
sosialnya.
Sesuai objek kajian permasalahan di atas, buku ini bernuansa keagamaan serta
menyangkut prilaku kawin muda di Kantor Urusan Agama (KUA) dan cerai yang
diimplementasikan oleh Pengadilan Agama (PA) Jombang, berdasarkan pada konsep
standar yang dirumuskan dalam buku ini. Buku ini juga memberikan peluang untuk
memahami fenomena menikah muda dan cerai menurut pandangan aktor setempat.
Jika melihat permasalahan buku ini, sesungguhnya bermaksud untuk mengali
tindakan menikah muda dan cerai dalam konteks sosiologi antara analisis pemahaman
hukum Islam dan Undang-undang dalam bingkai hukum positif, sebagai gejala sosial
yang berkembang di masyarakat. Karena itu, buku ini di harapkan dapat
menghasilkan deskripsi makna dan nilai serta ciri-ciri yang melekat pada peraturan
perundang-undangan perkawinan dan fiqih Islam. Studi hukum perkawinan usia
muda yang tidak sedikit berakhir dengan perceraian ini, dipilih berdasarkan
keterlibatan mereka yang merespon dan memberikan pemahaman pada masalah

5

E. Doyle McCarthy, Knowledge as Culture: The Sociology of Knowledge (New York: Routledge,
1996 ), 1.
6
Nur Syam, Bukan Dunia yang Berbeda: Sosiologi komonitas Islam (Surabaya: Eureka, 2005), 20.
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menikah muda melalui publikasi ilmiah serta gambaran kasus cerai di pengadilan
agama Jombang.
Dalam permasalahan menikah muda ini terdapat dua kelompok yang saling
berhadapan, satu sisi setuju dan pada sisi yang lain menolak. Meraka yang selama ini
setuju dengan menikah muda adalah meraka berpandangan terhadap pencegahan diri
dan siap lahir batin demi menyelamatkan agama. Sedangkan yang menolak menikah
muda, karena kawatir banyak terjadi madlarratnya. Selanjutnya buku ini, juga
berguna untuk mengetahui pemahaman individu dan faktor-faktor sosial yang turut
mempengaruhi tindakan kawin muda dengan mempertimbangkan dampak cerai
menurut pandangan aktor setempat.

Asumsi dasar asal mula menikah muda
Formulasi hukum menikah muda, baik yang merujuk pada agama atau kitab
kuning maupun Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka
sumber buku ini adalah diperoleh dari subjek, informan maupun telaah dokumenter
terhadap kitab agama, Undang-undang perkawinan, surat kabar, majalah, internet,
face book, wawancara dengan para pegawai di KUA, pengadilan agama dan prilaku
warga yang melakukan kawin usia muda. Sementara pengamatan lapangan dilakukan
pada prilaku tindakan kawin di bawa umur 16 tahun bagi wanita dan laki-laki 19
tahun terhadap tindakan perceraian di pengadilan agama Jombang.
Berpijak pada fakus permasalahan yang di ajukan, tujuan yang ingin dicapai
dalam buku ini adalah; (1) Apakah perkawinan usia muda dapat dilakukan oleh
seorang wanita di bawa umur 16 tahun dan 19 tahun bagi laki-laki dalam konteks
fikih dan Undang-undang perkawinan di Indonesia. (2) Bagaimana pola tindakan
perkawinan usia mudah, yang mendapatkan dispensasi di pengadilan agama di
Jombang. Bertolak dari fokus permasalahan yang diajukan tujuan yang ingin dicapai
dalam buku ini adalah: a) Memperoleh gambaran secara mendalam tentang kawin
usia muda di kantor KUA atau yang berlangsung di rumah serta varian penggolongan
sosio-agama di Jombang. b) Mendeskripsikan perkawinan usia muda dan
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mempertimbangkan kasus perceraian di pengadilan agama berdasarkan penggolongan
sosio-agama.
Kajian tentang dampak perkawinan usia muda terhadap perceraian di
pengadilan agama Jombang ini, di harapkan dapat melahirkan pemahaman teoritik
tentang terapan hukum perkawinan baik dalam pandangan hukum Islam maupun
Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Secara keseluruhan buku ini diharapkan
menjadi bahan masukan bagi pihak pengadilan agama atau KUA di Indonesia terkait
dengan perkawinan usia muda, perceraian dan pemberian dispensasi sebagai upaya
mensinergikan nilai-nilai pemahaman hukum Islam dan Undang-undang yang akan
membawa pengaruh dalam dinamika perkawinan usia muda yang berdampak pada
perceraian. Selain itu hasil studi ini, diharapkan secara praktis bisa menjadi model
kajian hukum Islam, faham dan terapan dalam dinamika perkawinan di Indonesia.
Dengan demikian kegunaan buku ini adalah untuk memperoleh pengetahuan
tentang bagaimana penerapan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan peraturan
pelaksanaannya. Juga untuk mendapatkan analisis yang akurat, sehubungan dengan
permasalahan yang ada, sehingga buku ini diharapkan bisa diperoleh jawaban yang
memadai dan selanjutnya bisa ditarik hipotesis (kemungkinan jawaban terhadap
permasalahan yang tengah diteliti).

Metode dan tujuan pembahasan
Studi ini di batasi hanya pada domain tentang kawin usia muda dan
penyelesaian kasus cerai yang dilakukan oleh pengadilan agama di Jombang. Jika
dilihat dari permasalahan yang dikemukan dapat dikatakan bahwa tipe pembahasan
dalam buku ini adalah pemahaman (meaning). Karena itu prosedur dalam buku ini
nantinya akan menghasilakan produk pemahaman deskriptif yang diperoleh melalui
beberapa informan dan data-data yang berhubungan dengan makna dan nilai. Dengan
kata lain, karakteristik umum studi ini lebih menekankan kualitas secara alamiah
karena berkaitan dengan pengertian, konsep dan tindakan yang melekat pada objek
pembahasan. Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan
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sosiologi.7 Studi ini pada hakikatnya mendasarkan pada tujuan yang ingin dicapai,
yaitu upaya memahami makna kawin usia muda dan alasan-alasan tertentu bagi
kebijakan dispensasi oleh aparat pengadilan agama atau KUA, untuk kepentingan
masyarakat yang ingin menikah usia muda, sekaligus upaya-upaya penyelesaian
kasus perceraian.
Buku dihadapan pembaca ini, merupakan hasil yang diperoleh melalui
pemaparan data primer maupun sekunder tentang segala sesuatu yang berkaitan
dengan perkawinan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang masih berusia muda serta
hal-hal yang berhubungan dengan perceraian sebagai akibat pengaruh negatif dari
perkawinan tersebut. Adapun analisis buku ini dilakukan dengan melibatkan subjek
dan testimoni ahli. Maka dalam hal pemaknaan tindakan, penulis selalu konfirmasi
dengan sobjek terkait. Dengan cara ini perbedaan pemaknaan terhadap suatu masalah
antara penulis dan subjek terkait dapat dihindari.
Selanjutnya pemaknaan tindakan menikah muda dan kasus cerai usia muda
dapat dilakukan dengan mempertimbangkan dokumen atau keputusan-keputusan di
pengadilan agama serta pandangan subjek/aktor melalui wawancara. Wawancara
dilakukan sebagai cara untuk memperoleh informasi yang selengkap mungkin tentang
perkawinan usia muda. Demikian juga persoalan pemberian dispensasi kepada calon
mempelai oleh pengadilan, secara keseluruhan baik wawancara atau dokumendokumen kasus cerai dapat di analisis guna memperoleh jawaban dari permasalahan
yang ada. Selain cara tersebut, buku ini juga menggunakan cara mendialogkan
pandangan oktor dan pendapat ahli. Model analisis ini disebut dengan member check,
atau triangulasi.8
Fenomena dampak perkawinan usia muda terhadap perceraian dapat
dirumuskan dalam kalimat pertanyaan; 1) Bagaimana varian pendangan perkawinan
usia muda dan dispensasi di pengadilan agama: 2) Apakah faktor-faktor sosial turut
7

Pendekatan sosiologi dilakukan untuk memahami secara defenitif terhadap suatu objek ajaran agama
sebagai pengetahuan realitas. Baca Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Raja Grafindo Persada,
2004), 39.
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menentukan terhadap kasus perceraian. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka
diperlukan langkah-langka sebagai berikut; a) Menganalisis kasus perkawinan usia
muda dan faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di pengadilan agama. b)
Medeskripsikan data yang berhubungan dengan pemberian dispensasi oleh KUA dan
pertimbangan kasus cerai di pengadilan agama kepada pihak terkait.
Merujuk pada permasalahan di atas, maka buku ini diperoleh konsep yang
lebih mengedepankan pemahaman dampak perkawinan usia muda terhadap
perceraian dalam pengertian pandangan aktor dan keputusan cerai di pengadilan
agama yang terus berlangsung. Melalui cara pemahaman tersebut, buku ini juga
disusun secara sistematis dan cermat guna memudahkan pemahaman pembaca,
sehingga diperoleh kejelasan tentang semua permasalahan, baik bersifat normatif
kualitatif maupun bentuk penyajian yang deskriptif. Normatif kualitatif yang
dimaksudkan adalah pemotretan/penyoretan terhadap permasalahan serta usaha
pemecahannya yang dilakukan dengan upaya yang didasarkan pada pengukuran dan
pemecahan pada objek atau aktor ke dalam unsur-unsur tertentu, untuk kemudian di
tarik kesimpulan.
Fakta-fakta tentang menikah usia muda, disusun dalam buku ini dan diperoleh
dari studi kepustakaan serta survai di lapangan. Misalnya penelitian kepustakaan
dimaksudkan untuk memperoleh data primer dan sekunder. Data primer meliputi
UUD 1945, Pancasila, ketetapan MPR nomor IV/MPR/1973, Undang-undang
perkawinan nomor 1 tahun 1974, peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 9
tahun 1975. Buku bahan penyuluhan hukum, seputar tanya jawab dan Undangundang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, buku kompilasi hukum Islam
tahun 1998. Sementara bahan hukum sekunder terdiri dari hasil-hasil temuan atau
pendapat ilmiah (tulisan buku, internet, majalah, artikel dan koran) yang berkaitan
dengan materi buku, seperti buku kitab kuning (fiqh) atau fiqh kontemporer, bahan
hukum tersier (al-Qur‟an, h{adi>th, kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia)

8

Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 325-326.
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BAB: II
HUKUM NIKAH DALAM RAGAM PERSPEKTIF

Ta’rif nikah dan tujuannya
Dalam bahasa Arab arti perkawinan disebut nikah atau wata‟. Menurut syara‟
adalah suatu akad yang memperbolehkan seorang pria dan wanita bergaul bebas (طءٚ)
serta dalam praktiknya akad mengunakan kata nikah atau ظ٠ٚ( رسmeperistrikan) atau
terjemahannya. Muhammad Abu Zahrah dalam kitab al-Ahwal al-Syakhsiyyah,
mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa
halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan wanita, saling tolong
menolong serta timbulnya hak dan kewajiban di antara keduanya.9
Para ulama sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan
dengan akad, serta mengucapkan ijab dan qabul antara pihak wanita dan laki-laki
atau pihak wali yang mewakilkannya. Mazhab Hanafi menambahkan akad boleh
dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah, seperti lafal altamlik, al-hibah, al-bay’ dan lain-lain, sepanjang niat akad disertai dengan qarinah
yang menunjukkan arti nikah. Akan tetapi akad tidak sah jika dilakukan dengan lafal
al-ijarah atau al-‘ariyah, sebab kedua kata tersebut tidak menunjukkan maksud
kemaslahatan. Sedangkan mazhab Maliki dan Hanbali menyatakan akad nikah
dianggap sah bila menggunakan lafal al-nikah atau al-zawaj serta lafal-lafal yang
9

Muhammad Abu Zahrah, al-Ahwal al-Syakhsiyyah (Kairo: Da>r al-Fikr al-Arabi, 1957), 19.
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seakar atau terambil dari lafal tersebut, bahkan mayoritas ulama juga membolehkan
akad nikah selain menggunakan bahasa non-Arab.
Sesuai dengan penjelasan di atas tentang qabul dalam upacara perkawinan
yang menuntut adanya kesegeraan untuk ditunaikan setelah ijab, dan tidak boleh
terpisah dari perbuatan atau perkataan lain. Sedangkan mazhab Hanafi tidak
mensyaratkan adanya kesegeraan, sehingga bila ada seorang laki-laki mengirimkan
surat lamaran atau sms kepada seorang wanita, lalu membacakan surat atau sms
tersebut, kemudian menghadirkan para saksi, lantas wanita itu menyatakan “saya
nikahkan diri saya kepadanya” maka akad nikah tersebut sah, sekalipun laki-laki
yang menikah tidak berada di tempat.10 Pendapat tersebut ditolak oleh Imam Syafi‟i
dan Hanbali karena akad dalam bentuk surat, tulisan, sms dan sejenisnya tidak sah,
hanya dikecualikan bagi orang bisu, tuli dan alasan cacat lain, diperbolehkan
menggunakan tulisan atau bahasa isyarat.
Berkaitan dengan hukum nikah, ulama‟ memandang adanya perbedaan
pendapat, disesuaikan dengan keadaannya masing-masing individu. Menurut Imam
Abu Hanifah, nikah merupakan ibadah, karena mengharapkan keturunan. Sementara
Imam Syafi‟i menyatakan nikah bukan ibadah melainkan wujud dari ekspresi
seksualitas.11 Nikah menjadi wajib bagi orang yang telah mampu melakukannya,
mempunyai keinginan untuk menikah dan sekiranya seseorang tidak menikah maka
dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiyat atau zina. Sementara tujuan nikah
adalah menghalalkan hubungan seks atau pergaulan bebas antara suami dan istri,
memperoleh keturunan yang sah serta dapat membagun rumah tangga yang damai
berdasarkan cinta dan kasih sayang.
Sejalan dengan tujuan tersebut, terdapat pula dalam Undang-undang nomor 1
tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan untuk membina rumah tangga bahagia,
serta hak-hak mengenai kewajiban suami dan istri, sebagaimana tercantum dalam
pasal 1, 30 dan 34.

10

Muhammad al-Jaziri, Fiqh ‘ala al-Mazhahib al-Arba’ah, vol. IV. (Kairo: al-Istiqamah, tth).
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Kedudukan hukum nikah
Menurut analisa Mazhab Imam al-Shafi>„i>, kedudukan hukum nikah berada
dibawah martabat ibadah karena itu menyibukan diri dengan beribadah sunah lebih
afd}hal daripada kawin, kalau sekiranya tidak takut akan berbuat zina.12 Banyak
h{adi>th

yang

menganjurkan

agar

seseorang

yang

telah

mampu

segera

melangsungkan perkawinannya, bahkan Nabi telah mengikrarkan bahwa nikah itu
sunnah yang berarti menuntunt untuk ditunaikan atau sekurang-kurangnya
mengerjakan hukum Islam yang bersifat sunnah. Karerna itu, kawin merupakan
ibadah sunnah sebagaimana dalam penegasan h{adi>th Nabi saw.

ت١ فّٓ رغٝ إٌىبػ ضٕز.ٍُضٚ ٍٝ هللا ػٍٝ طٝ لبي إٌج: هللا ػٕٗ لبيٝػٓ ﺃٔص ثٓ ِبٌه رػ
13
)ٗ١ٍ (ِزفك ػِٕٝ ص١ٍ فٕٝػ
Nikah itu adalah sunahku (tuntunanku) maka barang siapa yang membenci pada
sunnahku,dia bukanlah dari golonganku.
Dari sudut pengamatan sejarah terdapat s}ah}abat Nabi saw. pernah datang
dan menyatakan bahwa ia selalu berpuasa sunnah. S}ah}abat yang berikutnya
menyatakan bahwa ia selalu mengerjakan ibadah malam sampai larut malam dan
yang lain lagi menyatakan tekadnya tidak akan kawin supaya terus beribadah saja.
Kemudian Nabi saw. menegaskan kepada mereka, bahwa beliau sepanjang hidup
selalu mengerjakan sembahyang juga beristirahat tidur dan sebagainya di samping
berpuasa juga berbuka dan mencampuri istrinya.5 Karena itu, kawin merupakan
pekerjaan yang lebih besar pahalanya di banding shalat malam, karena kawin dapat

11

al-Zabidi, Ithaf al-Sadat al-Muttaqin (Beirut: Dar al Fiar, tth), 214.
Muhammad Abu Zahrah, al-Ahwal al-Syakhsiyyah, 26.
13
al-Ghazali, Ihya>’ ‘Ulu>m al-Di>n, vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, t.t.), 22.
Bandingkan dengan al-H}afid bin H}ajar ‘Asqalani, Bulu>ghul Mara>m min Adillatil al Ahkam
(Kairo: A. Hamid Hanafi, 1352 H), 200.
12
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memelihara diri dari berbuat zina, selain mengurus keluarga serta anak-anak lebih
baik daripada ibadah sunnah.
Perintah kawin adalah terambil dari kata “amr” tidaklah berarti “wajib” tetapi
sunnah karenanya. Nabi pernah mengingatkan bagi pemuda yang tidak mampu
membiayai nafkah keluarga atau rumah tangga sebaiknya menahan diri dengan cara
berpuasa. Maksud Nabi saw. menyuruh mengerjakan puasa, bukan berarti bahwa
kawin yang semula hukumnya sunah dapat menggantikan sesuatu yang bersifat
wajib, seperti puasa ramadhan, maka jelaslah bahwa hukum asal nikah adalah
sunnah.6
Islam mengajarkan agar suatu tujuan dalam perkawinan dapat tercapai dengan
baik sesuai aturan syari‟at. Karena itu, suami istri perlu saling membantu dan
menutup kekurangan-kekurangan yang ada dari kedua belah pihak, sehingga dapat
mengatasi problem-problem keluarga guna mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan
bersama. Sekalipun tidak menutup kemungkinan bahwa dalam suatu perkawinan bisa
saja datang berbagai kendala, selama perkawian berlangsung. Bahkan boleh dikata,
bahwa setiap perkawinan pasti pernah mengalami sesuatu masalah, baik itu yang
bersekala kecil maupun permasalahan yang berifat besar. Besar dan kecilnya masalah
yang dihadapi seseorang sangat relatif, artinya tiap-tiap individu memiliki problem
yang berbeda. Problem bisa datang karena sebab dari krisis akhlak, ekonomi,
cemburu, selingkuh, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kawin muda atau
kawin paksa yang berada dalam tiap-tiap individu.
Jika dicermati lebih jauh beberapa faktor di atas, harus diakui sebagai suatu
kenyataan yang tidak dapat ditolak kehadiranya dalam realitas kehidupan sehari-hari,
bahkan harus dipandang sebagai bagian dari hukum alam (sunatullah). Terjadinya
konflik rumah tangga, mengingatkan seseorang agar mewaspadai ketika hendak
kawin terutama bagi yang masih muda karena rawan dari perceraian. Bahkan dalam
konteks inilah kematangan mental hidup dalam rumah tangga diuji ketulusan
cintanya, jika permasalahan tersebut dapat teratasi dengan baik besar kemungkinan
jalinan rumah tangga dapat dipertahankan, akan tapi sebaliknya bila tidak kuat dan
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bimbang dengan dirinya, maka tidak jarang kehidupan rumah tangga bisa berakhir
bahkan fatal akibatnya. Artinya kemudian kegigihan dalam mempertahankan rumah
tangga muda diterpa agin atau goyah, lalu menjurus pada perceraian.
Menikah adalah suatu peristiwa yang agung dan harus dilakukan dengan cara
sunguh-sunguh tak bisa dibuat permainan atu percobaan. Bagi mereka yang telah
bekerja mungkin menikah semasa muda bukan suatu aral rintangan yang perlu
dicemaskan, tetapi bagi mereka yang belum bekerja inilah yang kerap menjadi
pemicu perceraian. Perceraian mungkin terjadi karena pihak suami dan istri dalam
menghadapi masalah kurang adanya saling pengertian, atau karena mental yang
sepenuhnya belum siap. Sehingga bagi mereka perceraian dianggap merupakan jalan
yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahannya. Kesiapan mental bagi suami dan
istri kiranya perlu dipersiapkan, bahkan jauh sebelum mereka melangsungkan
pernikahan. Dalam hal ini, unsur usia juga turut menentukan perjalanan hidup dalam
membina rumah tangga yang bahagia.
Menikah usia muda, terutama bagi anak yang baru lulus MTs, SMA atau
masih dalam kuliah dianggap suatu beban, dan harus siap menanggung resiko berat
bahkan mungkin butuh perjuangan demi untuk kebahagiaan rumah tangga. Dalam
suatu perkawinan yang dipikir tidak hanya kebutuhan hasrat seks saja, akan tetapi
juga tanggung jawab atau “responsibility”. Memilih kawin di usia muda mungkin
dipengaruhi adanya faktor kawin paksa, agama, hamil sebelum nikah atau karena
kemauan dari orang tua yang segera ingin mempunyai cucu, sehingga orang tua lebih
memilih perkawinan anaknya pada usia yang relatif masih muda. Dalam Islam
menikah muda tidak dilarang, bahkan dianjurkan oleh Rasulullah saw. sebagaimana
dinyatakan dalam hadis “tiap pemuda yang kawin pada usia muda, maka menjeritlah
setan sambil berkata: celaka! terpeliharahlah agamanya dariku”. (HR. Ibn Ash).14
Hadis Rasulullah saw. yang senada adalah seperti berikut:

14

Azam Syukur Rachmatullah, Asyiknya Menikah Mudah (Jogjakarta: AR-Ruzz Media, 2005), 53.
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ِٓ ,بِؼشراٌشجبة٠ .ٍُضٚ ٍٝ هللا ػٍٝ طٝ لبي إٌج: هللا ػٕٗ لبيٝد رػٛػٓ ػجذ هللا ثٓ ِطؼ
َ فبءٛٗ ثبٌظ١ٍطزطغ فؼ٠ ٌُ ِٓٚ ﺃحظٓ ٌٍفرطٚط فبٔٗ ﺃغغ ٌٍجظرٚزس١ٍاضزطبع ِٕىُ اٌجبءح ف
15
)ٗ١ٍعبء (ِزفك ػٚ ٌٗ ٗٔ
Hai kaum muda, barang siapa di antara kamu yang telah mampu kawin, maka
kawinlah. Karena kawin itu akan lebih mampu menjaga mata dan memelihara
kemaluan dari berbuat dosa. Dan apabilah tidak mempunyai bekal, maka berpuasalah,
karena puasa itu prisai yang dapat memutus/mengurangi syahwat.

Teks hadis di atas, mengandung pengertian tentang kebolehan menikah
muda, bagi yang telah mampu demi penjagaan diri dari perbuatan dosa. Akan tetapi
pada tataran penerapan menikah muda, satu sisi bisa saja timbul keragu-raguan,
misalnya kerjaan belum ada, tuntutan nafkah istri, kebutuhan anak dan lain lain yang
secara keseluruhan menimbulkan keraguan atau kegelisahan. Jika permasalahannya
seperti itu, apakah tidak lebih baik para remaja melakukan tindakan antisipasi, seperti
olahraga, berpuasa atau berhati-hati dan tidak mengebu-ngebu untuk menikah muda.
Ini tampaknya solusi yang aman, akan tetapi tidak muda dilakukan bagi kaum muda.
Menurut Wijayanto dalam penelitiannya tahun 1999 sampai 2002 menyatakan
bahwa para mahasiswa Jogjakarta 97,05% telah kehilangan kegadisannya saat masih
kuliah. Melihat kenyataan tersebut, memberikan gambaran bahwa betapa besar nafsunafsu syahwat yang tidak terpelihara di kalangan kaum muda. Di sini peran orang tua
terhadap anak harus peka, terutama bagi anak yang masih muda. Sehingga orang tua,
sekira setuju jika anaknya menikah muda, tanpa harus menghambat studi atau karir.
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Al-Bukha>ri>, Muhammad bin „Isma>‟i>l. Shaih al-Bukha>ri>Matan Masykul bil-HasyiyyatisSanadi, vol. 3 (Mesir : Mustafa „Isa> al-Ba>bi> Halabi>, t.th), 238.
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Jika dirasa sudah mantap menikah muda, karena takut jatuh ke lembah
kehinaan atau terseret pada perzinaan serta akibat arus informasi global, seperti media
internet, face book, twitter dan lain-lain, maka tindakan menikah muda adalah
sungguh terpuji. Jenis-jenis media tersebut, keberadaannya juga turut mempermuda
akses pornografi atau memperturutkan nafsu seks menyimpang pada lawan jenis yang
senantiasa sulit dibendung keberadaanya. Selain itu, media di atas, juga dapat
mendorong kearah kejahatan dan kebobrokan akhlak kaum muda saat ini. Artinya
perbuatan nista seseorang, sekarang tidak hanya berdampak pada kehancuran moral
diri pribadi, akan tetapi juga berdampak pada orang lain. Sangat disayangkan jika
film-film porno yang mengumbar adegan nafsu seks, masturbasi, lesbian, cissing dan
busana-busana minim berseliweran di TV, surat kabar, internet, face book dan lainlain sudah menjadi tontonan bahkan santapan setiap hari dan tidak dipersoalkan.
Seperti diketahui para khalayak, bahwa data di Amerika Serikat menunjukkan
68% program televisi periode 1999-2000 berbau seks.16 Kiranya apa yang terjadi
seperti tersebut dimuka, bisa menjadi bahan renungan dan patut diwaspadai agar
kejadian seperti itu tidak berulang. Karena tujuan perkawinan sesungguhnya tidak
hanya sekedar melampiaskan nafsu seks belaka, tetapi memiliki pengertian akan
hakikat serta tujuan yang suci dari perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam alQur‟an surat ar-Ruum:
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Periksa “ Cerdas Bertaqwa” Majalah Permata Mitra Remaja, (Edisi September 2002), 5.
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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 dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Khitbah nikah dan implikasinya

Khitbah merupakan suatu langkah pendahuluan dalam menyelenggarakan
suatu pernikahan. Ulama fiqh mendefinisikan khitbah, yaitu menyatakan sesuatu atau
keinginan dari pihak laki-laki kepada pihak wanita tertentu untuk dinikahinya. Dalam
fiqh Islam khitbah disebut dengan peminangan atau muqaddimat al-zawaj, kata ini
dapat dilihat dalam hadis-hadis Rasul saw. yang berbicara tentang peminangan
tersebut, tetapi dalam Islam tidak dikenal istilah tunangan sekalipun di Indonesia
telah menjadi adat budaya atau peristiwa hukum, meskipun peminangan dalam Islam
tidak menimbulkan akibat hukum. Dalam Undang-undang perkawinan peminangan
tidak dikenal, karena alasan peminangan tidak bisa disebut sebagai peristiwa hukum,
bahkan menurutnya peminangan tidak berimplikasi pada sebuah hukum. Pandangan
ini tentu berbeda dengan hukum Islam, kendati peminangan tidak dapat disebut
dengan peristiwa hukum yang tidak menimbulkan hak dan kewajiban tetapi peristiwa
peminangan itu tetap menimbulkan implikasi hukum moral.
Dalam pasal 12 KHI dengan tegas menyatakan bahwa peminangan bisa
dilakukan, jika terdapat seorang wanita yang masih perawan atau janda yang telah
habis masa iddahnya. Pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa peminangan itu tidak
memiliki implikasi hukum, tetapi ia memiliki implikasi moral. Seorang laki-laki yang
pertama telah meminang wanita, tidak boleh dipinang lagi oleh pria lain, dan tidak
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dapat dibenarkan karena dapat menimbulkan permusuhan dan dendam kusumat
(santet). Begitu juga seorang wanita yang telah dipinang, kemudian tiba-tiba
memutuskan peminangan itu, secara sepihak disebabkan mungkin tergiur dengan
pinangan yang lebih besar hartanya, juga secara moral tidak dapat dibenarkan karena
bisa menimbulkan permusuhan. Dalam konteks perkawinan pelanggaran nilai-nilai
moral ini bisa saja terjadi, misalnya wanita yang telah dipinang dan telah menyatakan
persetujuannya, bisa saja lari dengan mengatakan bahwa belum ada ikatan apa-apa.
Peminangan yang terjadi tidak menimbulkan hak dan kewajiban, akan tetapi dari
sudut moral, wanita itu dipandang telah berkhianat, dan menyalahi janji yang telah
diikrarkan.
Dalam pandangan fiqh, seseorang dilarang meminang di atas pinangan orang
lain (peminangan yang sempurna/sepakat kejenjang perkawinan), yang jelas-jelas
telah diharamkan, menurut kesepakatan yang dibangun para ulama. Hadis Nabi saw.
dari Ibnu Umar menyebutkan:

ال يخطب احدكم على خطبة ٲخيه حتى يترك الخا طب قبله ٲ وياء ﺫن له
Janganlah seseorang di antara kamu meminang perempuan yang telah dipinang
saudara hingga peminang pertama meningalkannya atau mengizinkannya untuk
meminang.
Dalam Islam disunatkan bagi seseorang yang akan menikah untuk saling
melihat antara laki-laki dan perempuan, hal ini dimaksudkan agar supaya tidak
menyesal kelak kemudian hari. Dalam proses peminangan laki-laki hanya dibolehkan
melihat muka dan telapak tangan. Peminangan atau khitbah dalam sejarahnya, jauh
sebelum Islam datang, sebenarnya sudah pernah dilakukan sebagaimana telah
diinformasikan dalam al-Qur‟an bahwa Nabi Sulaiman as. pernah khitbah melihat
kedua betis kakinya Ratu Saba‟ (Balqis) yang putih dan halus,18 ketika dipersilahkan
18

Ratu Saba‟ sebagaimana sebelumnya pernah diisukan, bahwa ia seorang wanita berkepala manusia
berkaki kuda dan berbulu domba, serta penyembah dewa mata hari. Namun setelah dilihat dan
disaksikan oleh Nabi Sulaiman as. sendiri, ketika Ratu Saba‟ menapak kakinya di istana kaca yang
diberi air dan ikan, ternyata ia berkulit putih seperti susu dan halus seperti sutra, tidak sebagaimana
biasa diceritakan oleh kebanyakan orang. Periksa dalam kitab Tafsir Jalalain, pada surah an-Naml.
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masuk oleh petugas istana. Pada saat itu Ratu Saba‟ melihat desain lantai yang dibuat
Nabi Sulaiman as. dikiranya kolam air yang besar, padahal lantai itu sebenarnya
dibuat dari kaca yang sangat bening dan di bawanya mengalir air, serta ikan yang lalu
lalang. Melihat kenyataan itu, Ratu Saba‟ meneruskan perjalanan dengan berhati-hati,
lalu kemudian kakinya menapak lantai yang dikiranya air itu, maka disingkaplah rok,
alas kaki dan kainnya, sehingga nampaklah kedua betis kakinya.
Nabi Sulaiman as. pada momen penting itu juga tidak melewatkan untuk
melihatnya dari atas benteng istana, dan kemudian segera memberitahukan bahwa
lantai itu sesungguhnya terbuat dari kaca putih yang tipis. Ratu Saba‟ terkejut,
terperanga dan tersipu malu, yang belakangan kemudian berlanjut jalinan cinta kasih
antar keduanya, dan peminangan yang berakhir dengan pernikahan.19 Hanya sekedar
khitbah atau untuk melihat kedua betis kaki Ratu Saba‟, Nabi Sulaiman as. harus
merogoh dan menghabiskan dana tidak sedikit jumlahnya, bahkan mungkin bernilai
miliyaran rupiah untuk ukuran uang sekarang. Dana tersebut, dikeluarkan oleh Nabi
Sulaiman as. baru untuk acara prosesi khitbah atau sekedar melihat betis kaki, belum
untuk upacara nikah atau yang lainnya, kiranya patut untuk dipertimbangkan betapa
besar nilai atau mahar bagi seorang wanita, ketika hendak di nikahi saat itu.
Berpijak pada penjelasan di atas, dalam hal meminang atau khitbah yang
boleh dilihat bagi colon istri yang akan dipinang atau dinikah, berdasarkan pada
hadis Nabi saw. dari Jabir menurut riwayat Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang
dipercaya sebagai berikut;

ًفؼ١ٍب فٙ ٔىب حٌٝ اٛذ ػ٠ب ِبِٕٙ ٕظر٠ ْادا خطت احذ وُ اٌّرٲح فبْ اضزط ع ا
Bila seseorang di antara kamu meminang perempuan dan ia mampu melihatnya, serta
yang akan mendorong untuk menikahinya, maka laksakanlah.
Menurut al-Awza‟iy yang boleh dilihat adalah bagian-bagian yang berdaging.
sedangkan menurut Daud Zhahiri yang boleh dilihat semua badan, karena hadis Nabi
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saw. yang membolehkan melihat pada waktu meminang itu tidak menyebutkan batasbatasanya. Sementara Jumhur ulama menetapkan bahwa yang boleh dilihat hanyalah
muka dan telapak tangan. Dalam kontes sosial, khitbah yang berkembang pada masa
lalu di negeri Timur Tengah atau Arab sangat dominan, disebabkan umumnya wanita
memakai cadar untuk menutupi wajah dalam aktifitas sehari-hari, jadi wajar jika hal
itu dilakukan. Akan tetapi pada masyarakat yang umumnya tidak memakai cadar
(penutup wajah), utamanya bagi wanita Indonesia atau yang lainnya bisa saja khitbah
untuk melihat wajah wanita, tidak lagi diperlukan atau harus dilaksanakan. Karena
pada keadaan tertentu, wajah seorang wanita yang akan dinikahinya bisa dilihatnya,
misalnya di tempat kerja, kuliah, sekolah, kantor, wisata dan lain-lain.
Jadi khitbah atau peminangan hanyalah sebagai langkah awal untuk
melakukan pengenalan terhadap masing-masing pihak. Pengenalan yang dimaksud
tidak sekedar tahu, tetapi mengenali watak, sifat-sifat atau karakter masing-masing
mempelai, yang pada akhirnya pengenalan ini akan melahirkan saling pegertian dan
penghormatan antara yang satu dengan yang lainnya. Begitu pentingnya khitbah atau
peminangan, terlepas dari mekanisme yang diatur masing-masing tradisi, para ulama
fiqh telah memformulasikan bagaimana peminangan atau khitbah itu harus dilakukan
serta batasan-batasannya, bahkan yang boleh dilihat atau tidak telah diatur
sedemikian rupa oleh ulama fiqh. Meskipun sebenarnya khitbah atau peminangan
tidak membawa implikasi hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban, namun sebagai
langkah awal, khitbah atau peminangan tetap penting untuk dilakukan, karena dengan
adanya upacara khitbah atau peminangan kesalahan memilih calon pendamping bisa
dihindarkan.
Sepertinya semangat inilah yang tidak diperlihatkan atau ditangkap oleh
Undang-undang perkawinan, sehingga masalah khitbah atau peminangan tidak diatur.
Realitas ini bisa dipahami, karena khitbah atau peminangan masih dipandang bukan
19

Dalam sejarahnya Ratu Saba‟ (Balqis) tidak hanya menerima pinangan dan kemudian menikah
dengan Nabi Sulaiman as., tetapi juga menyatakan diri masuk agamanya, yaitu percaya kepada Allah
Tuhan semesta alam.

27

sebagai perbuatan hukum yang membawa implikasi hak dan kewajiban, sekalipun
bisa saja berimplikasi pada perbuatan moral. Walaupun sebenarnya dalam fiqh telah
diformulasikan dengan aturan yang dapat dipertanggung jawabkan, kiranya patut
untuk dipertimbangkan dan direalisasikan demi untuk meminimalisir permasalahan
yang tidak diinginkan.

Otoritas wali dalam akad nikah
Pada prinsipnya, hukum Islam tidak mengakui perwalian tanpa izin atau
unauthorized agency dari orang asing sebagai sumber kewajiban, akan tetapi pada
intinya bisa membenarkan perwalian seperti itu, dan dianggap sah. 20 Hukum wali
dalam suatu perkawinan merupakan kewenangan yang ditetapkan dalam syar’i atas
segolongan manusia yang dipandang sempurna atau karena kekurangan tertentu pada
orang yang dikuasai. Dengan kata lain, kondisi wali ketika memilih calon suami yang
sesuai dan pantas bagi wanita yang di bawah perwaliannya. Ulama berselisih
pendapat apakah wali menjadi syarat sahnya nikah atau tidak, secara keseluruhan
merujuk pada hadis )ٖر١غٚ دٚداٛاٖ اثٚ (رٍٟٛ الٔىبػ ﺇالثakad nikah tidak sah kecuali
dengan wali.
Abu Hanifa, Zufar asy Sya‟bi dan Zuhri menyatakan bahwa seorang wanita
yang telah baligh atau berakal sehat boleh melakukan akad nikahnya sendiri baik
perawan atau janda, dipersyaratkan mahar tidak kurang dari mahar mitsil dan calon
suami sebanding atau sekufu, maka nikah tersebut sah. Adapun yang dimaksud la
nikaha adalah tidak sempurna nikah.21 Jadi kedudukan wali hanyalah sebagai
penyempurna nikah, sekalipun hadis di atas kuat sanadnya dan di kalangan ahli hadis
sepakat shahih, akan tetapi kedudukan hadis yang mengharuskan wali lemah atau
hasan (diperselisihkan kualitas hadisnya atau diriwayatkan orang yang adil tetapi
tidak dhabit/cerdas).
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Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law (Oxford University Press, 1964), 159.
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Wali sebenarnya memiliki otoritas atau hak menolak terhadap suatu
perkawinan, apabila wanita itu belum dewasa atau masih kecil, tetapi manakala sudah
dewasa dia punya hak menarik kembali, terhadap perkawinannya sendiri.22 Demikian
juga bagi laki-laki yang merdeka boleh kawin dengan empat orang wanita sekaligus,
sedangkan budak hanya diperbolehkan dua orang wanita saja. Silang pendapat
jumhur ulama‟ menyatakan tidak sah melakukan perkawinan tanpa wali, dan wali
dalam suatu akad nikah berlaku bagi semua wanita, baik dewasa, kecil, perawan atau
janda.23
Berkenaan dengan masalah perwalian, seorang wali tidak boleh melarang
kawin terhadap wanita yang berada di bawah kekuasaannya, apabila ia mendapatkan
calon suami yang sepadan dan dengan maskawin yang sebanding atau mitsil (mahar
minimal yang wajar menurut tradisi setempat). Jika wali menolak mengawinkan anak
wanitanya dengan lelaki yang dipilih, maka wanita mempunyai hak dapat
mengadukan perkaranya pada penguasa atau hakim, kemudian penguasa itulah yang
mengawinkannya, bila wali tersebut bukan ayahnya. Imam Syafi‟i dalam hal
perwalian sebenarnya melarang keras mempersamakan wali dengan hakim, karena
seorang hakim tidak boleh mengadili perkara untuk dirinya. Sementara Imam Malik
membolehkan, dengan alasan hadis Nabi saw:
24

)ٍُِطٚ ٜ (ٲخرعٗ اٌجحبرٌٝٚ ر١ط ٲَ ضٍّخ ثغٚرس

Nabi Muhammad saw. kawin dengan Ummu Salama tanpa wali (HR. Bukhari dan
Muslim).

Menurut Imam Syafi‟i perkawinan Nabi saw. tanpa wali tersebut merupakan
suatu kekususannya, karena itu dalil di atas tidak menunjukkan keumumannya atau
berlaku umum, sebab Nabi dalam banyak hal bisa diperoleh kekususan.
Asyhab menguatkan pendapat Malik, yang menyatakan bahwa tidak ada nikah
tanpa wali, karena kata la nikaha bukan sekedar tidak “sempurna” akan tetapi
21

Ibn Abidin, Hasyiyah Rad al-Mukhtar, vol. 3 (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1966), 11.
Schacht, An Introduction to Islamic Law, 161.
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Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Jakarta: Kencana, 2003), 90.
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menunjukkan pengertian tidak sah dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat
ini juga dikemukakan oleh Imam Syafi‟i dan Abu Musa dalam kitab Nailul Authar:
VI.

230 hadis ke 2648. Sementara Ibnul Qasim mengatakan bahwa persyaratan wali

itu hukumnya sunat bukan fardu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wali dalam
hukum nikah menurut pendapat ini termasuk dalam kategori pelengkap syarat
perkawinan, bukan syarat sahnya perkawinan. Jadi perbedaan pendapat di atas,
muncul disebabkan tidak ada satu teks ayat dan hadis yang mendasarkan lahirnya
persyaratan adanya wali dalam hukum perkawinan, sekalipun dalam al-Qur‟an
persyaratan wali secara tegas di firmankan;

         
Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu
(para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya (Qs: al-Baqarah:
232)
Teks di atas secara tegas menunjukkan adanya peran wali dalam persyaratan
sahnya hukum perkawinan, bahkan berhak menghalangi atau melarangnya.
Sementara teks ayat yang tidak mempersyaratkan adanya wali adalah firman Allah
swt:

             
 
Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan
mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu
perbuat (Qs: al-Baqarah: 234).

Ayat tersebut di muka, secara tegas menyatakan tentang kebolehan wanita
bertindak mengawinkan dirinya sendiri. Bahkan dipertegas lagi dalam hadis Ibnu
Abas r.a. yang telah disepakati sahihnya:
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دٚ داٛب (اخر عٗ ٲثٙب طّب رٙٔٳرٚ بٙ ٔفطٝاٌجىر رطزبء ِر فٚ بٙ١ٌٚ ِٓ بُٙ ٲحك ثٕفط٠اﻷ
)ٜاٌزرِذٚ
Wanita-wanita janda itu lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan gadis itu
dimintai pendapat tentang dirinya, dan persetujuannya adalah diamnya (HR. Abudawud dan
Tirmizi).

Persyaratan wali menurut penulis sebagai sahnya akad nikah sesungguhnya
dilatar belakangi oleh kondisi sosial tertentu, misalnya masyarakat Madinah
umumnya, wanita jika bepergian kemana-mana terbiasa dikawal oleh orang tuanya.
Bahkan peran orang tua sangat begitu dominan terhadap aktifitas anak gadisnya,
utamanya pihak bapak, sehingga melahirkan dalil adat atau al-‘urf. Imam Maliki
sesuai dalil tradisi atau al-‘urf tersebut, kemudian menyatakan bahwa hak
mengawinkan anak yang masih gadis adalah pihak wali atau orang tua. Hal ini
berbeda dengan tradisi masyarakat Kufah (Baghdad), umumnya wanita jika bepergian
tidak terbiasa dikawal oleh orang tua atau wali, sehingga mazhab Imam Hanafi yang
tinggal di kota (masyarakat maju) cenderung menfatwakan bahwa wanita apabila
sudah dewasa lagi sehat akalnya atau baligh, maka boleh untuk menikahkan dirinya
sendiri.

Beberapa macam wali dalam pernikahan
Menurut Imam Syafi‟i dan Maliki, bahwa wali itu merupakan salah satu rukun
sahnya dalam pernikahan. Sedangkan Imam Hanafi memandang wali sebagai syarat
sahnya nikah bagi anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan serta bagi
perkawinan orang gila atau budak.25 Ulama dalam hal ini membagi wali menjadi tiga
bagian, yaitu wali nasab, wali penguasa dan wali bekas tuan. Dalam hukum
perkawinan, kewalian dapat berpindah kepada hakim disebabkan dua hal di antaranya
adalah; a) wali mujbir, yaitu wali yang berwewenang dalam mengawinkan wanita
yang ada di bawah kewaliannya tanpa izin wanita. b) wali adhal, yakni wali yang
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mempersulit atau menolak mengawinkan wanita yang di bawah kewaliannya dengan
laki-laki yang sekufu (sebanding) dengan ketentuan mahar mitsil. Peristiwa wali
‘adhal, sebenarnya pernah terjadi pada masa Nabi saw. ketika Ma‟qal bin Yassar:”
mengakui bahwa ia telah mengawinkan saudara perempuan dengan laki-laki,
kemudian diceraikannya. c) wali gaib, yaitu wali bertempat tinggal jauh, tidak
diketahui tempat tingalnya atau dalam tahanan yang tidak dapat melaksankan tugas
kewaliannya.
Adapun urutan wali dalam perkawinan menurut mazhab Hanafi, anak lakilaki, cucu laki-laki dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah, bapak kakek garis
lurus ke atas. Mazhab Maliki, urutan wali adalah laki-laki, merdeka, berakal, baliqh,
Islam. Sementara Imam Syafi‟i, urutan wali meliputi laki-laki, adil, merdeka, berakal,
baliqh (bapak, saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki yang sebapak, anak lakilaki dari saudara kandung laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak,
paman kandung, paman sebapak, anak laki-laki dari paman kandung, anak laki-laki
paman bapak),26 dan menurut mazhab Hanbali, urutan wali laki-laki, merdeka,
berakal, baliqh, Islam dan cerdas.

Fungsi saksi dalam pernikahan
Dalam upacara akad nikah minimal harus dihadiri dua orang saksi atau lebih,
hal ini dimaksudkan agar dalam pernikahan tidak timbul penyangkalan dari pihak
yang menikah di kemudian hari. Pada masa modern sekarang pernikahan itu tidak
cukup dengan dua orang saksi saja, melainkan mesti disertai dengan surat keterangan
dari penghulu (kadhi nikah). Sekalipun surat keterangan itu tidak menjadi syarat atau
rukun dalam pernikahan, tetapi bisa menjadi alat bukti sekaligus saksi dalam
pernikahan. Pasal 11 UUP menyatakan bahwa dalam akad nikah harus dihadiri oleh
dua orang saksi laki-laki muslim, baliqh, berakal, melihat, mendengar dan faham apa
yang dimaksud akad nikah serta adil. Yang dimaksud dengan adil menurut Imam
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Syafi‟i adalah orang shaleh yang tidak pernah melakukan dosa besar dan kecil yang
sangat keji, seperti mencuri sekeping roti, menjaga muru‟ah atau kesopanan, misalnya
makan di tengah jalan atau buang air di jalan raya dan begitu seterusnya.
Dasar hukum keharusan seorang saksi dalam akad nikah, terdapat dalam alQur‟an surah al-Thalaq ayat 2.

          
.     
Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau
lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di
antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah.

Menurut ulama Khufah tidak sah pernikahan, kecuali dihadiri oleh dua orang
saksi bersama ketika akad nikah dilangsungkan. Hal itu merujuk pada hadis Nabi
saw.

27

 ِرٌٝٚٚ  ػذيٜ“ شذالٔىباالثشب٘ذTidak ada pernikahan kecuali dengan adanya dua

orang saksi yang adil dan seorang wali yang cerdik”. Sedangkan ulama Madinah, sah
nikah dengan dihadiri seorang saksi, kemudian datang seorang lagi saksi berikut,
ketika pernikahan itu diproklamirkan, demikian menurut pendapat Imam Malik bin
Anas. Syaukani menambahkan dalam kitab Nailul Authar menyatakan bahwa dalam
pernikahan harus dipenuhi syarat dua orang saksi, sebenarnya disandarkan pada hadis
dha’if, tetapi berimplikasi menguatkan pada syarat nikah yang lain. Menurut Imam
Hanafi saksi boleh dengan dua orang yang bukan muslim, jika pernikahan itu
dilakukan oleh orang non-muslim, akan tetapi sebaliknya jika dilakukan orang
muslim maka saksi disyaratkan orang yang adil, dan boleh juga orang fasik menjadi
saksi dalam pernikahan. Pendapat lain Daud Zhahiri juga mengungkapkan bahwa
saksi itu tidak disyaratkan dalam pernikahan, tetapi cukup dengan wali saja.
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Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan, oleh
sebab itu harus dihadiri oleh minimal dua orang saksi. Hikmah saksi dalam penikahan
adalah untuk menghindari adanya kemungkinan permusuhan kedua belah pihak, atau
jika sewaktu-waktu terjadi tuduhan dan kecurigaan seseorang terhadap pergaulan
keduanya, maka tuduhan bisa diselesaikan dengan muda, karena adaya saksi tersebut.
Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi‟i, sependapat bahwa saksi termasuk syarat
sahnya akad nikah. Sekalipun belakangan mereka berselisih pendapat, apakah saksi
tersebut merupakan syarat kelengkapan yang diperintahkan ketika hendak menggauli
istri atau merupakan syarat sah yang diperintahkan, ketika upacara akad nikah
dilangsungkan. Abu Tsaur dan segolongan ulama berpendapat bahwa saksi tidak
menjadi syarat dalam upacara akad nikah, baik syarat sah atau syarat kelengkapan.
Karena hal yang demikian itu pernah dilakukan oleh Hasan bin Ali r.a., diriwayatkan
bahwa ia kawin tanpa saksi, kemudian ia mengumumkan perkawinan tersebut.28
Imam Syafi‟i, Hanafi dan Hanbali sepakat bahwa perkawinan itu tidak sah
tanpa adanya saksi, bahkan Imam Hanafi menambahkan untuk saksi cukup dua orang
laki-laki atau seorang pria dengan dua orang wanita, tanpa disyaratkan harus adil
bahkan pernikahan dipandang sah dengan kesaksian orang-orang fasik, karena
baginya saksi itu dimaksudkan sebagai pemberitahuan saja. Sedangkan saksi menurut
Imam Syafi‟i mengandung tujuan pemberitahuan dan penerimaan dan dipersyaratkan
harus adil. Sementara Imam Maliki menyatakan bahwa saksi hukumnya tidak wajib
dalam akad nikah, tetapi wajib ketika hubungan seks suami-istri akan dimulai. Ia
menambahkan jika akad nikah dilakukan tanpa seorang saksi pun, akad nikah itu
dipandang sah, tetapi bila suami bermaksud untuk melakukan hubungan seks pada
istri, dia harus mendatangkan dua orang saksi, dan jika tidak menghadirkan saksi,
maka akad nikahnya menjadi batal atau talak ba’in.

Besarnya mahar dalam pernikahan
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34

Pernikahan adalah suatu kesepakatan sosial antara laki-laki dan wanita, yang
tujuannya adalah hubungan seksual musaharah, meneruskan keturunan, membentuk
keluarga dan menempuh kehidupan bersama. Keadaan demikian dinamakan sebagai
kehidupan suami-istri yang menyebabkan seorang wanita berhak menerima salah satu
di antaranya adalah mahar atau waris. Berkenaan dengan besarnya mahar dalam suatu
pernikahan, menurut Ibnu Wahab dari kalangan pengikut mazhab Maliki tidak
ditentukan batas maksimal. Adapun jenis dan macam mahar dapat diuraikan sebagai
berikut: Pertama, mahar musamma, yaitu mahar yang disepakati oleh pengantin lakilaki dan wanita yang disebutkan dalam redaksi akad. Ulama berpendapat tidak ada
batas maksimal dalam pemberian mahar, sesuai firman Allah swt:

           
     
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 (QS:
4;20), selain ayat tersebut Nabi saw bersabda; bahwa sebaik-baik mahar ialah yang teringan.

Kedua, mahar mitsil adalah mahar yang tidak disebutkan dengan tegas jumlah
maharnya atau jenisnya, maka upacara akad nikah itu sah dan wanita yang
bersangkutan berhak menerima mahar mitsil. Adapun untuk menentukan jumlah
mahar mitsil, harus dengan cara melihat besarnya mahar saudaranya yang sudah lebih
dahulu kawin. Jika saudaranya tidak ada maka dilihat mahar bibiknya, menurut
mazhab Syafi‟i bibik harus didahulukan dibanding pihak bapak, kemudian disusul
pihak ibu. Sedangkan mazhab Hanafi besarnya mahar mitsil harus dilihat dari jalur
bapak, seperti bibik (saudara bapak yang perempuan), anak perempuannya, tidak
dilihat dari jalur ibu, karena keturunan hanya dilihat dari jalur bapak bukan ibu.

Kebudayaan Islam.
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Ketiga, mahar fasid adalah mahar terlarang seperti kamar, harta hasil korupsi,
suap, curian atau rampokan, maka mahar tersebut tidak sah atau fasid. Keempat,
mahar di hutang menurut ulama mazhab mahar boleh dibayar kontan atau dihutang,
baik sebagian atau seluruhnya dengan syarat harus diketahui secara detail jumlahnya.
Kelima, mahar hapalan al-Quran, baju besi dan cincin besi. Jika mengajar al-Qur‟an
dijadikan mahar bagi seorang wanita, bahkan cicin besi, menandakan bahwa mahar
sebenarnya tidak memiliki batasan minimal.
Sesuai dengan dasar hadis Nabi saw. yang telah disepakati kesahihannya;
bahwa Rasulullah saw. pernah didatangi oleh seorang wanita, kemudian ia berkata,
wahai Rasulullah saw., sungguh aku berikan diriku untukmu. Namun Nabi saw. tidak
langsung menjawab meskipun wanita di hadapan Nabi tetap berdiri dalam waktu
yang lama, akan tetapi tiba-tiba berdirilah seorang laki-laki, kemudian berkata, wahai
Rasulullah saw., kawinkan dia dengan aku, lantas Rasulullah saw. bertanya adakah
engkau memiliki sesuatu yang dapat disedekahkan kepadanya. Laki-laki tersebut
menjawab aku tak punya sesuatu pun selain kainku ini. Rasulullah saw. menjawab
jika kain itu engkau berikan kepadanya, maka engkau akan duduk tanpa memakai
kain, karena itu carilah sesuatu yang lain. Lelaki itu kemudian berkata aku tidak
mendapatkan sesuatu pun. Lantas Rasulullah saw. berkata seperti terurai dalam hadis
di bawah ini;

 ً٘ ِؼه: ي هلل ملسو هيلع هللا ىلصٛفمبي رض, ,ئب١غذ ش٠ ٍُ فٍزّص ف,ذ٠ خبرّب ِٓ حذٌٛٚ اٌزّص: ي هللا ملسو هيلع هللا ىلصٛلبي رض
ب ثّبٙ لذ ﺃٔىحز:ي هلل ملسو هيلع هللا ىلصٛ لبي رض, ر ضّب ٘بٛرح ﮔٕ ا ٌطٛضٚ رح ﮔٕ اٛئ ِٓ اٌمراْ؟ لبي ٔؼُ ض١ش
)دٚداٛاثٚ ٞ(اخرعٗ اٌجخبر. ِْؼه ِٓ اٌمرا
Rasulullah sw. berkata carilah walau hanya cicin besi, lalu laki-laki itu pun mencari-cari,
tetapi ia tak mendapatkan sesuatupun. Rasulullah saw. kemudian bertanya lagi, adakah
engkau hapal sesuatu dari al-Qur‟an, jawab lelaki itu, “ya” ayat ini dan ayat ini, lalu beberapa
ayat kemudian disebutkan. Maka berkatalah Rasulullah saw. “telah kunikahkan engkau
dengan dia dengan ayat-ayat al-Qur‟an yang engkau hapal.
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Hadis di atas menunjukkan bahwa sabda Rasulullah saw. “carilah walau
hanya cincin besi” merupakan ketentuan maskawin atau mahar yang tidak ditentukan
jumlah besarannya. Namun memberikan mahar kepada wanita hukumnya wajib, alQur‟an surah an-Nisa‟ tersebut di atas. Menurut pengikut mazhab Hanafiyah, dengan
tegas tidak membolehkan hapalan atau mengajarkan al-Qur‟an dijadikan sebagai
mahar, kecuali bagi seorang budak.
Abdullah bin Abas pernah meriwayatkan, bahwa tatkalah Ali bin Abu Thalib
menikahi Fatimah dengan mahar bacaan al-Qur‟an, dan ketika Ali hendak menuju
kekamarnya, Rasulullah saw. berkata kepada Ali, berilah Fatimah sesuatu sebelum
mencampurinya. Lalu Ali menjawabnya,‟ saya tidak mempunyai apa-apa ya-Rasul,
lantas Rasulullah saw. menunjuk di mana khuthamiyyah (baju besi-mu), kemudian
Ali berkata, baju besi itu ada padaku, berkatalah Nabi saw. berikanlah itu kepada
Fatimah sebagai mahar. Senada dengan peristiwa tersebut, adalah kasus Abu Talhah
ketika menikahi Umi Sulaim dengan mahar kerelaan untuk masuk Islam, tidak lebih
dari itu. Thabit kemudian menyatakan, bahwa aku tidak pernah mendengar seorang
wanita mendapat suatu mahar yang lebih besar dan terhormat seperti mahar Umi
Sulaim.29

Nikah via internet, hand phone, face book, twitter dan sejenisnya
Tujuan syari‟at Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia, demikian
pula hukum yang berkaitan dengan pernikahan. Berkaitan dengan pembahasan nikah
via hand phone, internet, face book, twitter, sms dan sejenisnya memungkinkan bisa
terjadi sewaktu-waktu dalam kehidupan masyarakat modern sekarang. Lalu apakah
pernikahan lewat peralatan tersebut di atas, sah menurut hukum Islam. Menurut Imam
Syafi‟i, akad nikah dengan cara mengirimkan surat, tulisan dan sebagainya atau
melalui alat teknologi seperti tersebut di muka, hukumnya tidak sah. Sementara
menurut mazhab Hanafi, manakala dalam upacara akad nikah tersebut seorang wanita
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menghadirkan para saksi, membacakan isi surat, sms, atau melihat melalui internet,
face book, twitter, atau mendengarkan melalui suara hand phone, lalu wanita tersebut
menyatakan “aku nikahkan diri saya kepada fulan (orang yang dimaksud)”, padahal
laki-laki yang menikahi tidak berada di tempat majelis akad, maka akad nikah
tersebut sah.30
Seiring dengan perkembangan teknologi mutakhir selangkah lebih maju
dengan menggunkan fasilitas video teleconference, segala informasi dan peristiwa
bisa ditransformasi melalui internet, sehingga gambar dan suara dapat ditampilkan
secara realtime. Berkat fasilitas tersebut, pernah dilakukan upacara pernikahan oleh
pasangan Syarif Abdurahman Ahmad ketika menikahi Dewi Tarumawati pada 4
Desember tahun 2006, saat itu pelaksanaan akad nikah pria sedang berada di
Pittsburgh Amerika Serikat, sedangkan pihak wanita beserta wali mempelai berada di
Bandung Indonesia. Meski berjauhan kedua belah pihak dapat melaksanakan upacara
akad nikah dengan khidmad, berkat jasa layanan video teleconferece dari indosat.
Senada dengan hal di atas pasangan mempelai Sirajuddin Arif dengan Iim
Halimatus Sa‟diyah pernah memanfaatkan fasilitas internet dalam melangsungkan
akad nikah pada bulan Maret 2007. Hanya saja perbedaannya adalah kedua mempelai
berada di aula Kampus Oxford University Inggris, sementara wali mempelai berada
di Cirebon pada saat akad nikah dilangsungkan. Hal serupa nikah via internet juga
telah dilakukan suami istri yang berada ditempat jauh, seperti yang dilakukan oleh
seorang pemuda Arab Saudi yang bekerja di Amerika Serikat, dan al-Hasan menikah
dengan jodoh pilihan orang tuanya melalui internet setelah perkenalannya yang
dilakukan melalui fasilitas yang sama. Pernikahan yang tidak lazim dilakukan ini,
sering terjadi seiring dengan perkembangan zaman. Bahkan ada yang melegalkan
pernikahan muslim secara online dengan mengunakan fasilitas webcam adalah sah.
Keputusan melegalkan pernikahan online diambil dari sebuah fatwa Departemen
Darul Uloom Deoband di negara bagian utara Pradesh. Prosesi akad nikah melalui via
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internet yang diperbolehkan bagi orang muslim, adalah sesuai persetujuan yang
diajukan di lembaga Deoband, utamanya di ibu kota negara bagian Lucknow.31
Sehubungan dengan permasalahan di atas, tampaknya ada kesamaan seperti
yang pernah dilakukan Nabi saw. Ketika beliau menikahi Ummu Habibah binti Abi
Sufyan, di mana Nabi saw. pernah mengangkat Umar bin Umayyah al-Dlamiriy
sebagai wakil bagi dirinya dalam menikahi ummul mukminin sayyidah Ummu
Habibah ra., ketika itu sedang berhijrah ke daerah Habasyah. Kemudian Umar bin
Umayyah menikahkan Ummu Habibah dengan Nabi saw. sekaligus bertindak sebagai
wakil. Pada peristiwa yang lain dikatakan bahwa seorang Najasy telah mewakili
Rasulullah saw. pada saat menikahi Ummu Habibah dengan memberikan mahar atas
nama Rasulullah saw.32 Berdasarkan riwayat tersebut, para ulama mempersamakan
dengan sahnya hukum wakil dalam akad nikah. Al-Dlamiriy adalah salah satu sahabat
yang mendapat kepercayaan dari Nabi saw. untuk mewakili akad nikahnya dengan
Ummu Habibah di Habsy.
Merujuk pada peristiwa sahabat Nabi saw. di atas, alasan untuk
menyelenggarakan nikah via hand phone, surat, sms, internet, face book, twitter dan
seterusnya tidaklah disebut sebagai tindakan yang keluar dari maksud syara‟. Hanya
saja berbeda dalam segi teknis antara zaman Nabi saw. dengan kemajuan teknologi
sekarang. Upacara akad nikah yang diwakili al-Dlamiriy, untuk Nabi saw. atau calon
suami jelas tidak berada dalam majelis akad, baik fisik maupun suara, melainkan
semata-mata terwakili oleh orang lain. Sedangkan dalam hand phone internet, face
book, twitter, suara calon suami dapat berhubungan langsung dengan pihak wali dan
sakasi, bahkan calon suami pun bisa dilihat dan didengar melalui layar kaca atau TV.
Realitas ini menggambarkan bahwa alat-alat teknologi modern tersebut, lebih kuat
kehujjahanya dibanding wakil, sebab soal fisik dapat dibuktikan dengan
menggunakan cara lain. Artinya kemudian, peristiwa akad nikah yang terjadi pada
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zaman dahulu, substansinya hampir sama, hanya strategi dan caranya yang berbeda
dengan masa sekarang.
Dengan berlatar belakang kondisi sosial seperti itu, yakni calon suami-istri
yang terpisa dengan tempat, wilayah atau negara yang jauh. Akan tetapi saat sekarang
tidak ada alasan yang sukar dilakukan, bahkan muda berhubungan kapan dan di mana
ia kehendaki. Nabi saw. sendiri barangkali tidak akan mewakilkan upacara
pernikahannya dengan Ummu Habibah, sekira beliau tidak sedang melakukan sesuatu
yang sangat penting. Artinya tujuan pokok hajat perkawinan yang sedang dihadapi
seseorang, tidak dikorbankan atau dengan kata lain selama alasan nikah lewat hand
phone internet, face book, twitter dan lain-lain tidak bertentangan dengan syari‟at
Islam.
Akad nikah melalui perangkat di atas, sesungguhnya bersifat kasuistik yang
dilakukan dengan persyaratan-persyaratan tertentu atau kondisi tertentu sehingga ada
ulama yang mengatakan sah dan tidak. Jumhur ulama yang berpendapat bahwa akad
nikah itu dipersyaratkan pelaksanaannya dilakukan dalam satu majelis. Dalam
pembahasan nikah lewat hand phone internet, face book, twitter dan lain-lain, syarat
tersebut secara lahir jelas tidak terpenuhi. Akan tetapi tampaknya, pengertian “satu
majelis” menurut jumhur ulama itu bermakna, yaitu agar supaya semua pihak (wali,
saksi calon dan seterusnya), yang terlibat dalam akad nikah itu bisa mengikuti semua
proses yang dilaksanakan, utamanya ijab dan qabul. Dengan kata lain, mengikuti
proses ijab-qabul dan menetapkan dua orang saksi ditempat calon suami
melaksanakan qabul, atau lafadz shiqhat tersebut dan dipastikan bersumber dari calon
suami, maka dapat dikatakan bahwa nikah, melalui perangkat itu bisa di dinyatakan
sah.

Nikah mut’ah
Pengertian nikah mut‟ah menurut Syi‟ah Imamiyah ialah apabila seorang
wanita mengawinkan dirinya dengan seorang laki-laki dalam keadaan tidak ada
hambatan apa pun bagi wanita yang menghalangi haram dinikahi, sesuai dengan
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aturan agama.33 Larangan tentang nikah mut‟ah sesungguhnya bersifat mutawatir,
karena itu diduga kondisi waktu pelarangan dari Nabi Muhammad saw. masih
diperselisihkan, bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nahdlatul Ulama (NU)
dengan tegas mengharamkanya.34 Timbulnya pro dan kontra di kalangan ulama
tentang nikah mut‟ah, kemudian melahirkan dua golongan atau pendapat. Pertama,
ulama yang mengharamkan secara mutlak dan. Kedua, ulama yang membolehkan
untuk dilakukan sepanjang masa.
Fenomena kehidupan seks malam, prostitusi, perselingkuhan baik yang
tersembunyi dan terbuka serta prilaku seks di luar nikah marak terjadi. Sementara niat
menuju nikah mut‟ah, masih banyak diperselisihkan oleh ulama, kecuali ulama
Syi‟ah Iran, Lebanon dan Suriah. Ibnu Abbas menyatakan bahwa nikah mut‟ah tidak
dilarang, bahkan ulama Sunni dan Syi‟ah sepakat bahwa nikah mut‟ah adalah halal,
berdasarkan firman Allah: QS: an-Nisaa‟ 24.

      
Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah
kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban (anNisaa‟:24).
Tidak bisa dipungkiri bahwa di kalangan ulama sendiri, sebagaimana disebut
di muka telah banyak terjadi perbedaan pendapat, seputar nikah mut‟ah dan mayoritas
ulama mengharamkan nikah tersebut. Sekalipun Nabi saw. pernah menghalalkan
nikah mut‟ah itu, akan tetapi kemudian belakangan Nabi saw. juga telah
mengharamkan bagi umat untuk selamanya. Terdapat banyak hadis yang
mengharamkan nikah mut‟ah tersebut, sekalipun ada ulama yang berani
menghalalkannya. Jika ditelusuri secara cermat hadis yang menghalalkan nikah
33
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mut‟ah datang terlebih dahulu, sementara hadis yang mengharamkan muncul
belakangan, sehingga muncul wacana pemahaman hadis tentang haramnya nikah
mut‟ah yang datang kemudian, bahkan disinyalir telah menghapus ketentuan hukum
yang lahir terlebih dahulu.
Penghapusan hukum dalam konteks ushul fiqh disebut nasakh, konsep nasakh
sangat terkait dengan kondisi sosial masing-masing hadis yang berlawanan, hadis
yang menghalalkan nikah mut‟ah memiliki konteks sosial tersendiri yang berbeda
dengan konteks sosial yang melahirkan hadis tentang haramnya nikah mut‟ah. Hadis
yang menghalalkan tentang nikah mut‟ah lahir pada situasi perang khaibar dan
Tabuk35 atau tentara-tentara muslim meninggalkan tempat tinggalnya untuk
berperang ditempat yang jauh dari tempat tinggal istri dan dikawatirkan berbuat zina.
Jadi illat hukum tentang halalnya nikah mut‟ah adalah keadaan darurat. Sedangkan
hadis tentang haramnya nikah mut‟ah pada kondisi ideal atau damai di mana para
sahabat berada ditempat masing-masing bersama istri-istrinya. Artinya kemudian
bahwa hadis yang berlawanan atau bertentangan terkait dengan nikah mut‟ah
tersebut, dapat dipahami tidak saling menghapus ketentuan hukumnya, akan tetapi
berdiri sendiri yang kemudian dapat disimpulkan bahwa dalam keadaan darurat,
nikah mut‟ah dibenarkan, tetapi dalam kondisi normal nikah mut‟ah diharamkan.
Menurut Prof. Dr. KH. Sjechul Hadi Permono,36 nikah mut‟ah sebagaimana
yang dilakukan di Iran halal hukumnya, karena mengacu pada nilai-nilai
kemaslahatan,

misalnya

seorang

istri

setalah

ditinggalkan

suami

dijamin

kesejahteraan selama hidup. Kesejahteraan itu bisa berupa pemberian finansial seperti
perusahaan, pertokohan, tambak ikan, kebun korma yang secara keseluruhan dapat
mencukupi kebutuhan hidup mantan istri, sejak ditinggalkan atau masa kawin mut‟ah
habis. Sementara nikah mut‟ah yang terjadi di Indonesia masih di hukumi haram,
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karena tidak megacu pada tujuan kemaslahatan nikah di atas, bahkan banyak
menimbulkan mafsadah (kerusakan).37
Pandangan tentang halalnya nikah mut‟ah juga dikuatkan oleh Ibnu Abbas
dalam sebuah hadis Nabi saw.

ب ٲِخ دمحم ملسو هيلع هللا ىلصٙعً رحُ ثِٚب وبٔذ اٌّزؼخ ٳال رحّخ ِٓ هللا ػس
Nikah mut‟ah itu tidak lain adalah rahmat dari Allah, sebagai kasih sayang bagi umat
Muhammad saw.
Nikah mut‟ah memang pernah terjadi di kalangan umat Islam dan diridhai
oleh Nabi saw. sebagaimana terdapat dalam hadis Rasul dari Salama bin al-Akwa‟
menurut riwayat Muslim sebagai berikut;

بٕٙ ػٝٙٔ ُبَ ص٠  اٌّزؼخ صال صخ ٲٝطبش فٚي هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػبَ ٲٛرخض رض
Rasulullah saw. pernah memberikan keringanan pada tahun authas untuk melakukan
mut‟ah selama tiga hari, kemudian Nabi saw. melarangnya.
Dalam praktik nikah mut‟ah, perlu diketahui bahwa mahar harus disebut sama
seperti nikah biasa yang tidak dibatasi waktunya, dan jumlah maharnya tidak
memiliki batas minimal atau maksimal. Mahar akan gugur separuhnya lantaran
adanya penghibahan masa mut‟ah atau berakhir masanya sebelum terjadi
persetubuhan, sebagaimana gugurnya separuh mahar dalam nikah, karena adanya
talak sebelum terjadi persetubuhan. Esensi nikah mut‟ah dengan nikah biasa terletak
pada persoalan, yaitu di dalam nikah biasa tidak sah menggunakan lafadz mut‟ah,
pembatasan waktu, menyebut mas kawin, suami-istri bisa saling mewarisi, lafadz
talak dapat memutuskan akad, dan iddah wanita tiga kali suci. Sementara nikah
mut‟ah kebalikan dari yang tersebut, ditambah tanpa wali dan saksi. 38 Di kalangan
Syi‟ah nikah mut‟ah dihalalkan berdasarkan pada hadis:

37
38

Referensi hasil kuliah program Doktor IAIN Suan Ampel tahun 2006.
Ibrahim Husein, Fiqh Perbandingan (Jakarta: Yayasan Ihya‟ Ulumiddin Indonesi, 1971), 192.

43

ػّرٚ  ثىرٝاثٚ ي هللاٛذ رضٙ ػٝاضزّزغ ٳﻷ طحبة ف
Para shabat, dimasa Rasulullah saw. melakukan mut‟ah demikian juga pada masa
Abu Bakar dan Umar (Sahih Muslim).39
ٍSilang pendapat datang dari Atho‟ yang menyatakan keharaman nikah
mut‟ah, Jabir bin Abdullah berkata;

ب ػّرإٌبٕٙ ػٝٙٔ ُٔظفب ِٓ خال فخ ػّر صٚ  ثىرٝاثٚ ي هللا ملسو هيلع هللا ىلصٛذ رضٙ ػٍٝرّزؼزب ػ
40
ش
Kami melakukan nikah mut‟ah pada masa Rasulullah saw., Abu Bakar dan setengah
pada masa khalifah Umar, kemudian Umar melarang karena banyak orang melakukan
nikah mut‟ah tersebut.
Tindakan Umar melarang nikah mut‟ah ketika ia menjadi khalifah bahkan
mengecam untuk menjatuhkan hukuman had kepada orang yang melakukan mut‟ah
dan tidak ada bantahan sedikit pun dari sahabat Nabi saw. Jika di analisis tindakan
Umar tersebut, tidak mesti didasarkan pada nash, tetapi merupakan ijtihad Umar
sendiri. Kenyataan ini didasarkan kepada kesaksian Imran bin Hushain, salah seorang
sahabat Nabi yang tetap berpendirian bahwa tidak pernah Rasul menasakh halalnya
nikah mut‟ah. Bahkan Ali ra. berkata jika Umar tidak melarang nikah mut‟tah, maka
yang celaka hanyalah orang-orang yang melakukan perzinaan. Dengan kata lain
tindakan Umar itu bisa dipersamakan dengan tindakan penetapan talak tiga yang
diucapkan kaligus, jatuh tiga. Sementara tidak adanya sanggahan dari para sahabat,
bukan berarti bahwa hal tersebut telah menunjukkan tercapainya ijma‟ para sahabat,
karena ketika itu Umar berkedudukan sebagai wali al-Amr atau amir al-mukminin.
Berdasarkan ijma‟ yang menyatakan bahwa halalnya nikah mut‟ah itu telah di
nasakh, bersatatus zanni atau perkiraan yang tidak mempunyai kekuatan untuk
menghapus dalil qath’i, yaitu adanya ijma‟ yang halalnya mut‟ah. Jika sekira terdapat
riwayat yang me-nasakh halalnya nikah mut‟ah, tentulah riwayat tersebut diketahui
39
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secara mutawatir, karena Ali bin Abi Thalib, Ibn Abbas dan „Amran bin al-Hushain
menghalalkan mut‟ah yang berarti mereka menentang hukum agama atau haramnya
mut‟ah yang berstatus mutawatir. Hal ini bisa membawa mereka kepada kekufuran,
adalah suatu hal yang tidak mungkin.

Nikah beda agama
Pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang dilakukan pria dan wanita yang
se akidah, di samping cinta dan kasih sayang. Islam secara tegas melarang wanita
Islam menikah dengan lelaki non-Muslim, baik berstatus musyrik maupun ahlul
kitab. Di masyarakat banyak terjadi resistensi dan kasus yang bermunculan terkait
dengan nikah beda agama. Nikah beda agama sebagaimana dalam firman Allah swt.
surah al-Maidah ayat 5:

              
          
          
        
Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang
yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka.
(dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatandiantara wanita-wanita
yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang
yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka
dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula)
menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak
menerima hukum-hukum Islam), maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat
termasuk orang-orang merugi.
Teks di atas, bisa dipahami bahwa seorang laki-laki Islam boleh menikahi
wanita ahlul kitab, selama wanita ahlul kitab itu tidak membahayakan untuk dinikahi.
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Ayat tersebut, merupakan ayat Madaniyah yang diturunkan setelah ayat yang
melarang pernikahan dengan orang-orang musyrik, sampai mereka beriman. Ayat
yang turun ini secara eksplisit menjawab beberapa keraguan bagi masyarakat Muslim
pada saat itu, yang akan melakukan pernikahan dengan non-Muslim. Teks yang
pertama mengunakan istilah musyrik yang dimaknai seluruh non-Muslim. Namun
teks ini sebenarnya juga membuka peluang bagi wanita Kristen dan Yahudi untuk
melakukan pernikahan dengan laki-laki Muslim. Teks di muka, juga bisa berfungsi
dua hal sekaligus, yaitu nasikh dan mukhashish atau berlaku khusus dari ayat
sebelumnya yang melarang pernikahan dengan orang-orang musyrik.
Salah satu hikmah yang terkandung di dalam hukum dihalalkanya seorang
laki-laki Islam menikahi ahlul kitab, ialah tersedianya kesempatan supaya terciptanya
hubungan dan kerja sama di antara mereka, selain agar wanita ahlul kitab itu dapat
mengetahui kemulyaan ajaran yang terdapat dalam Islam. Sekalipun dalam Islam
sebagian ulama ada yang mengatakan makruh dan haram. Disebut demikian karena
kawin beda agama, berpotensi konflik bahkan berbahaya, akibat berbedaan agama
kedua insan itu. Seorang istri ahlul kitab bisa saja mempengaruhi suaminya yang
muslim untuk masuk Kristen atau agama tertentu dengan diperdaya oleh kecantikan
istrinya, yang kemudian suminya meningalkan agamanya atau murtad. Jika yang
terjadi demikian, maka ulama sepakat hukum menikah non-Muslim adalah haram,
karena terdapat bahaya yang merusak akidah.
Akan tetapi jika yang terjadi sebaliknya, suami mempengaruhi istri ahlul-kitab
untuk dibawa kejalan Islam maka hukumnya boleh.41 Hal demikian mendasarkan
pada sunnah Nabi saw. di mana Nabi pernah menikah dengan wanita ahlul kitab,
yakni Mariyah al-Qibtiyah saat itu masih Kristen. Demikian pula seorang sahabat
Nabi saw., Hudzaifah bin al-Yaman pernah menikah dengan seorang wanita Yahudi
dan tidak ada sahabat pun yang menentangnya. Sementara ulama sepakat, bahwa
41

Fakta menunjukkan bahwa wanita-wanita di Barat yang menikah dengan laki-laki Muslim, dapat
terbuka hatinya dan dengan kesadaran sendiri si istri masuk agama Islam. Periksa Masjfuk Zuhdi,
Masail Fiqhiyah, 7
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Islam melarang perkawinan seorang wanita muslimah dengan laki-laki non-Muslim.
Adapun dalil yang menjadi dasar pelarangan hukum nikah bagi wanita Muslimah
dengan lelaki non-Muslim adalah firman Allah swt. dalam surah al-Baqarah ayat 221:

              
             
             
 
Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.
Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia
menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanitawanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik
dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah
mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya
(perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Pernikahan lelaki muslim dengan wanita kafir yang bukan murni ahlul kitab,
seperti wanita penyembah berhala, majusyi atau salah seorang dari kedua orang
tuanya adalah orang kafir. Dalam al-kifayah disebutkan adanya dua pendapat tentang
kebolehan wanita penyembah berhala menikah dengan lelaki ahlul kitab. Ahlul kitab
yang dimaksud, yakni wanita yang masih murni Israel atau memiliki al-kitab Taurat,
Injil dan bukan kitab-kitab sebelumnya, seperti kitab Nabi Syist, Idris, dan Ibrahim
as. karena kitab-kitab itu diturunkan secara tidak teratur dan sistematik. Para Nabi
tersebut hanya diberi wahyu tentang pengertian atau karena kitab-kitab itu memuat
hikmah dan nasehat, bukan memuat syari‟at, dan wanita yang memeluk agama atau
kitab tersebut, halal dinikahi.
Menurut qaul mu’tamad dalam mazhab Syafi‟i, wanita ahlul kitab yang halal
dinikahi oleh orang Muslim ialah wanita yang menganut agama Nasrani dan Yahudi
sebagaimana keturunan dari orang-orang (nenek moyang mereka) yang menganut
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agama tersebut semenjak masa sebelum Nabi Muhammad saw. diutus menjadi Rasul
atau sebelum al-Qur‟an diturunkan. Lebih tegasnya orang yang baru menganut agama
Yahudi atau Nasrani sesudah al-Qur‟an diturunkan, tidaklah dianggap ahlul kitab.
Karena terdapat perkataan minqablikum atau dari sebelum kamu, dalam surah alMaidah ayat 5; kata minqablikum tersebut, menjadi qayid bagi ahlul kitab yang
dimaksud. Artinya jalan pikiran mazhab Syafi‟i ini, sesungguhnya mengakui ahlul
kitab itu bukan karena agamanya, tetapi karena menghormati asal keturunannya.
Hikmah yang terkandung dilarangnya menikah wanita muslimah dengan lakilaki non-Muslim adalah menjaga akidah Islam, agar tidak tergelincir oleh idiologi
non-Islam, yang dimiliki oleh laki-laki itu. Pandagan Islam melarang pernikahan
antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrikah, dimaksudkan agar keyakinan
agama suami dan anak-anaknya bisa terjamin akidah dan pendidikannya dari
pengaruh ibu yang musyrik atau non-Islam tersebut. Dalam pasal 2 ayat 1 jo pasal 8 f
Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan adalah sah,
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,
dan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang
oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Ketentuan pasal di
atas, menunjukkan bahwa perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya,
serta hal-hal yang dilarang oleh agama, berarti dilarang pula oleh Undang-undang
perkawinan.
Dalam hukum positif menikah beda agama dipandang sah, bila upacara
pernikahannya mengikuti salah satu agama, bisa ke Islam atau Kristen (hukum
positif). Akan tetapi dalam konteks fiqh, jika seseorang mempelai berdua mengikuti
upacara akad nikah cara Islam, kemudian si istri murtad atau kembali ke agama
Kristen atau Yahudi, dan si istri belum disetubuhi suaminya, maka nikahnya batal
seketika.42 Dan apabila pemurtadan terjadi sesudah istri disetubuhi maka cerainya
ditangguhkan atau tawaqquf, artinya jika mereka kembali ke dalam Islam pada masa

42

Periksa kitab Sulam at-Taufiq,.
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iddah maka pernikahannya terus kekal. Akan tetapi jika mereka tidak kembali ke
dalam Islam pada masa iddah, maka nikahnya batal, terhitung sejak terjadinya
murtad.

Nikah saudara susuan dan suami menyusu istri
Tradisi bangsa Arab pada masa dahulu tentang susuan umum dilakukan
setelah kelahiran anak, sebagaimana Aminah menyerahkan anaknya Muhammad
kepada Suwaibah budak perempuan pamannya, Abu Lahab untuk disusui. Sekalipun
Muhammad hanya beberapa hari disusui Suwaibah, akan tetapi sudah dianggap
menjadi saudara susuan di antara bayi yang lain seperti Hamzah. Susuan Muhammad
kemudian berpinda kepada Halimah binti Abi Zua‟ib yang pada mulanya ia menolak,
karena Aminah terbelit kemiskinan dan tidak cukup biaya, akan tetapi Halimah tidak
mendapat bayi lain sebagai gantinya, sehingga Muhammad terpaksa harus diterima.
Bayi Muhammad kemudian dibawa pergi bersama-sama temannya di pedalaman,
sambil berkata Halimah, aku tidak senang pulang dengan teman-temanku tanpa
membawa bayi, biarlah aku pergi bersama anak yatim ini. Dua tahun kemudian
Muhammad tinggal di sahara disusukan oleh Halimah dan diasuh oleh Syaima‟,
putrinya.
Tradisi susuan itu terus berkembang yang kemudian berimplikasi pada fatwa
hukum yang melarangnya menikah dengan saudara sesusuan. Tetapi di zaman
sekarang, utamanya daerah luar Arab, tradisi sewa atau menitipkan susuan anak pada
ibu lain, selain ibu bayi sendiri tidak lagi berkembang, bahkan cukup dengan susu
kaleng yang diperah dari sapi atau kambing. Jadi fatwa hukum tentang susuan
sebenarnya berkaitan dengan kondisi setempat, dan hampir tidak ditemukan di
wilayah lain terutama di Indonesia. Karena itu pembahasan fiqh tentang susuan
banyak dibicarakan dalam kitab-kitab kalasik yang ditulis dengan setting sosial pada

49

masa itu, tetapi tidak banyak dimuat dalam fiqh sekarang, hal itu tersebab oleh
kebutuhan dalam pembahasan hukum zaman modern sekarang.
Al-Qur‟an telah menetapkan susuan sebagai sebab haramnya pernikahan di
antara dua orang saudara sesusuan. Ulama mengemukakan beberapa pendapat
mengenai jumlah susuan yang menyebebkan haramnya pernikahan. Susuan yang
menyebabkan haramnya hubungan nikah adalah bagi anak yang belum berumur dua
tahun baik dengan cara diperah atau dihisap dari puting ke mulut anak. Jika seorang
laki-laki mengetahui sesusuan dengan wanita yang dinikah dan pengkuannya dapat
diterima oleh akal, maka haramlah pernikahnnya, karena sudara sesusuan. Bahkan
ada pendapat susuan menyebabkan haramnya pernikahan, jika pernah terjadi sepuluh
kali susuan atau lebih. Sementara fatwa yang berlaku di Mesir menyatakan susuan
yang mengharamkan adalah susuan yang dilakukan sebanyak lima kali,
mengenyangkan, megokohkan badan, dilakukan secara terpisa dan susuan yang
dilakukan pada saat anak berusia kurang dua tahun.
Menyusu dapat menyebabkan harmnya hubungan pernikahan di dalam Islam,
yaitu susuan yang sekurang-kurangnya dilakukan sebanyak lima kali, tiap-tiap susuan
itu dapat mengenyangkan, mengokohkan badan si anak dan dilakukan pada masa usia
menyusu, yaitu usia kurang dari umur dua tahun atau kurang dari lima kali isapan
susu ibu. Menurut Abu Ubaid dan Abu Tsaur tiga kali sedotan susu ke atas
menyebabkan haram dinikahi, atau lima kali susuan menurut Imam Syafi‟i. Jika salah
satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka tidak bisa menyebabkan terciptanya
hubungan mahram, dan boleh dinikahi. Akan tetapi bila ia menyusu sebanyak lima
kali atau lebih, namun tidak dilakukan secara terus menerus, bukan terpisa-pisa antara
satu dengan susuan lainnya, maka itu juga tidak menyebabkan terjadinya hubungan
mahram. Begitu juga, bila salah satu dari kelima susuan itu tidak mengenyangkan,
misalnya hanya satu atau dua kali isapan, maka hal itu tidak menyebabkan terjadinya
hubungan mahram. Selain itu apabila belum bisa dibuktikan bahwa ia telah terjadi
lima kali susuan, misalnya melalui kesaksian orang-orang yang menyaksikan, maka
hal itu tidak menyebabkan terjadinya hubungan mahram. Demikian juga berlaku bagi
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orang yang menyusu yang usianya sudah melampaui batas usia menyusu atau lebih
dari usia dua tahun.
Dalam berhubungan seksual suami bisa saja terjadi isapan air susu pada
istrinya, tanpa disadarinya. Akan tetapi orang yang menyusu adalah orang yang sudah
dewasa, maka apa yang dilakukan kedua suami istri tersebut, tidak menyebabkan
berlakunya kaidah agama yang mengatakan, haram hubungan karena terjadi sesusuan
mereka berdua. Dengan demikian, istri tetap halal bagi suaminya dan tidak tertalak
karena susuan. Memang susuan bisa menyebabkan terciptanya hubungan mahram,
dan seseorang bisa batal dan haram bahkan dilarang berhubungan menikah karena
susuan.

Nikah dengan wanita hamil dan anak hasil zina
Kebebasan dalam pergaulan pria dan wanita, baik di kampus, sekolah dan luar
sekolah pada masa sekarang hampir tak bisa dihindari. Bahkan dalam berpacaran pun,
sering kebablasan hingga menjadi penyebab kehamilan di luar nikah. Lalu bagaimana
hukumnya, jika wanita hamil karena zina dinikahi? Menurut Imam Syafi‟i hukumnya
sah dinikahi, bahkan pria boleh mengawini anak hasil perzinaanya sendiri. Sedangkan
Imam Hanafi menyatakan laki-laki haram menikahi anak hasil zinanya sendiri, karena
bagaimana pun ia telah menjadi anak biologisnya.
Kedua Imam tersebut, mempunyai dalil hukum yang sama kuat, tentang
masalah nikah dengan anak wanita dari hasil hubungan gelap atau pergaulan yang
tidak sah. Tetapi oleh karena Imam Syafi‟i melihat status anak zina dari sudut syara‟,
seperti putusnya hubungan nasab dan waris, maka hal itu menjadi boleh. Sementara
Imam Hanafi melihatnya dari sudut bahasa atau sosio-empirik, maka status hukum
yang dihasilkan dari satu masalah menjadi berbeda, karena anak hasil zina secara
lahiriah berasal dari air mani bapaknya, sehingga anak itu haram untuk dinikahi.
Jika dilihat dari segi pengunaan dalil Imam Syafi‟i lebih kuat dibanding
Hanafi, karena Syafi‟i melihatnya dari sudut syara‟ (anak hasil zina tidak berhak
menerima warisan). Sementara Imam Hanafi melihanya dari sudut sosio-empirik dan
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terbukti secara medis, sehigga anak hasil hubungan gelap, menurutnya tidak boleh
dinikahi. Sungguhpun demikian mazhab Imam Syafi‟i menyatakan bahwa hukum
menikah dengan anak hasil zina adalah makruh. Dengan demikian kedua pendapat
tersebut, sesungguhnya tidak jauh berbeda.
Dalam Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa
seorang laki-laki dilarang kawin dengan anak wanita yang lahir karena hubungan
gelap, pasal 8, pernyataan ini secara lahiriah sejalan dengan pendapat Imam Hanafi.
Namun masalah ini tidak dapat ditegaskan, karena asal usul seorang anak menurut
Undang-undang sulit dibuktikan dengan akte kelahiran, yang diterbitkan oleh pejabat
setempat. Berbeda dengan ketentuan syari‟at Islam yang menegaskan bahwa asal usul
seorang anak adalah yang diperoleh dari suatu perkawinan yang sah, yang dilahirkan
minimal enam bulan sesudah mereka campur pertama secara sah.
Perlu ditambahkan, bahwa anak yang lahir sebelum enam bulan dari
perkawinan, maka sang ayah berhak menolak keabsahan anak itu menjadi anaknya,
sebab masa hamil yang paling sedikit bedasarkan al-Qur‟an surah al-Baqarah ayat
233 dan surah al-Ahqaaf ayat 15 adalah enam bulan. Firman Allah swt. surah alAhqaaf ayat 15.

            
               
               
   
Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya
mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya
sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai
empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang
telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh
yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku.
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Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang
berserah diri".

Menurut Hukum perdata Islam, anak zina atau janda itu suci dari segala dosa
orang yang menyebabkan eksistensinya di dunia ini. Karena itu, anak zina harus
diperlakukan secara manusiawi, seperti berhak mendapat pendidikan, pengajaran, dan
ketrampilan yang berguna untuk bekal hidupnya di masyarakat nanti. Adapun yang
bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan hidupnya baik materiil dan spiritual
adalah ibunya yang melahirkan dan keluarga ibunya. Sebab anak zina menurut
hukum perdata, hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya.
Siapa pun yang mengkaji ayat-ayat al-Qur‟an, hadis dan pendapat para ulama,
niscaya tidak diperkenankan sedikitpun untuk menuduh seseorang telah berbuat zina.
Karena zina menurut pandangan al-Jurjani adalah;

43

خٙشجٚ  لجً خبي ػٓ ٍِهٝطبء فٌٛا

”memasukan penis atau zakar ke dalam vagina (farji), bukan miliknya atau istrinya
dan tidak ada unsur syubhat atau kekeliruan”. Dari definisi zina tersebut, maka suatu
perbuatan dapat dikatakan zina, apabila telah memenuhi unsur persetubuhan dan tidak
ada kekeliruan dalam berhubungan seks. Demikian pula cara pembuktianya, telah
ditetapkan sedemikian sulit oleh syari‟at Islam, di mana pembuktian zina harus
tersedia empat orang saksi yang adil, yang betul-betul menyaksikan peristiwa itu
secara detail. Sekedar tuduhan bahwa si A dengan si B telah berzina, atau dilihat
mereka berdua berbaring berpelukan dalam keadaan telanjang di tempat tidur dan di
bawah satu selimut dan bantal, belumlah dipandang cukup bukti. Sementara itu, bila
tiga saksi yang melihat peristiwa itu secara detail, tetapi kurang satu karena syaratnya
harus empat, maka ketiga saksi tersebut harus didera atau dicambuk sebanyak 80 kali
dan 40 kali bagi budak.44
Dalam KUHP dinyatakan bahwa tidak semua pelaku zina diancam dengan
hukuman pidana, kecuali pria dan wanita yang salah satunya telah kawin, pasal 27
BW atau pasal 284 ayat 1 dan 2, dengan ancaman penjara paling lama 9 bulan.
43
44

al-Jurjani, al-Ta’rifat (Kairo: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1938), 101.
Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law, 179.
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Artinya kemudian bagi pria dan wanita yang melakukan zina dan masih berstatus
belum kawin, maka terbebas dari sanksi hukum pidana, bila hal itu dilakukan suka
sama suka dan telah dewasa. Sedangkan perbuatan zina yang dapat dikenai sanksi
pidananya, adalah bagi wanita yang belum dewasa, terdapat unsur pemerkosaan,
pasal 285 dan 287 ayat 1, dan wanita telah bersuami atau sebaliknya melakukan zina
dengan orang lain. Kemudian perbuatan zina tersebut, bisa dituntut atas pengaduan
bagi pihak yang dirugikan pasal 284 ayat 2 KUHP.
Zina dalam pandangan Islam didefinisikan sebagai persetubuhan intercourse
tanpa milk atau syubhat al-milk. Milk adalah hak persetubuhan yang timbul dari
perkawinan atau pemilikan budak perempuan. Syubhat yaitu persetubuhan dengan
istri yang diperoleh melalui perkawinan yang fasid, tetapi suami mengira perkawinan
itu sah atau mengawini perempuan yang masih dalam masa ‘iddah,45 setelah
perempuan itu resmi dicerai, di mana suaminya mengira sama dengan masa ‘iddah
sesudah perceraian yang dapat dirujuk. Dalam Islam, hukuman bagi pelaku zina yang
telah kawin mendapat hukuman rangkap, yaitu dera 100 kali dan rajam (dilempar
batu hingga mati) berdasarkan hadis Nabi saw:

)ش٠اٌرعُ (اٌحذٚ ت عٍذ ِبئخ١ت ثبٌض١اٌض
Pelaku zina yang telah atau pernah kawin itu didera/cambuk 100 kali dan rajam.

Teks hadis di atas juga berdasarkan pelaksanaan hukum dera dan rajam (dera
100 kali bagi perempuan yang merdeka dan budak 50 kali)46 yang dilakukan oleh
khalifah Ali bin Abi Thalib terhadap Syarahah al-Hamdaniyah, kemudian Ali sambil
menegaskan;

. ي هللاٛب ثطٕخ رضٙرعّزٚ ب ثىزبة هللاٙعٍذ ر
Aku mendera dia (Syarahah), berdasarkan kitab Allah swt. dan merajamnya
dengan sunnah Rasul.

45

Iddah ialah masa tiga kali suci bagi wanita yang teratur/normal masa haidnya. Sedangkan iddah bagi
wanita yang ditinggal mati suami adalah masa 4 bulan 10 hari, dan iddah bagi wanita hamil, yakni
hingga ia melahirkan bayinya. Periksa Ibn Rushd, Bida>yah al-Mujtahid,.
46
Yasin Dutton,. The Origins of Islamic Law (London: Curzon Press, 1999).
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Berkenaan dengan wanita yang diperkosa di luar pernikahan tidak dikenai
hukuman,47 tetapi bagi wanita di bawah umur yang berhubungan seks dengan pria
tanpa unsur paksaan, dapat diancam dengan hukuman menurut hukum pidana Islam.
Hukuman rajam dalam Islam stoning to death, yang berarti hukuman mati bagi
pelaku zina yang telah kawin, sementara bagi pelaku zina yang belum kawin dihukum
dera dan di buang ke wilayah lain selama satu tahun. Lalu bagaimana status hukum
kawin yang dipaksa sebab berbuat zina. Jika nikahnya dipaksa maka tidak sah
berdasakan kitab Tanwirul Qulub bab “arkanun nikah”, tetapi apabilah tidak ada
unsur paksaan maka itu boleh, bahkan sah menikah dengan perempuan hamil karena
zina.
Maksud dari semua uraian di atas, adalah untuk melindungi masyarakat,
menjaga nama baik mereka dan memelihara keluarga dari ketersia-siaan keturunan
seorang anak. Para ulama sepakat bahwa, bila zina itu telah terbukti dalam pengertian
yang sebenar-benarnya, artinya dengan cara yang telah dijelaskan di muka, maka
keberadaan hak anak yang dilahirkan melalui zina menjadi terputus, baik hak waris
atau nasab. Selain itu wanita pezina haram dinikahi oleh laki-laki baik, sampai ia
bertaubat. Keharaman menikahi wanita pezina didasarkan pada firman Allah swt.
dalam surah an-Nur ayat; 3.

                
.  
Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan
yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang
berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang
mukmin.

Bertolak dari ayat di atas, maka jelaslah bahwa syari‟at Islam memiliki sikap
yang tegas terhadap persoalan zina. Bahkan ada yang mengatakan anak zina tidak
47

Ahmad Fathi Bahnisi, al-Siyasah al-Jinaiyyah fi al-Syari’ah al-Islamiyah (Kairo: Darul „Urubah,
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masuk surga, tentu itu pendapat yang tidak benar. Karena ijma‟ para ulama
menyatakan bahwa setiap orang yang beriman dan beramal saleh, baik pria dan
wanita tentu bisa masuk surga, sekalipun anak zina. Sementara hadis Rasulullah saw.
tentang" ذخً اٌغٕخ٠“ فرخ اٌسٔبال48 anak zina tidak akan masuk surga”, itu diartikan
tidak masuk bersama-sama golongan yang masuk surga pertama kali, atau hadis
tersebut bermaksud agar ibu jera dan tidak melakukan zina. Senada dengan uraian di
atas, apabila wanita pezina itu bertaubat dan menjadi wanita baik, maka boleh
dinikahi. Firman Allah swt. dalam surah al-Furqan ayat 68 dan 70.

              
      .        
.          

Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh
jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak
berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan)
dosa(nya). Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh, maka
itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun
lagi Maha Penyayang.

Imam Maliki dan Syafi‟i, menyatakan bahwa seorang laki-laki boleh
menikahi anak perempuannya, cucu perempuan, saudara perempuan, dan keponakan
perempuan hasil perbuatan zina. Sebab wanita-wanita tersebut, tidak mempunyai
kaitan nasab secara syar’i dengannya. Pernyataan ini memberikan jalan keluar dari
satu kesulitan menuju bahaya yang lebih besar lagi. Sedangkan Imam Hanafi
mengatakan bahwa seorang wanita yang lahir dari hasil hubungan gelap antara sorang
laki-laki dengan seorang wanita tidak boleh dikawini oleh laki-laki itu, karena
1965), 17-18.
48
Periksa al-Sirajul Munir alal Jami’ish Shaghir, vol. 3.
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bagaimanapun juga dilihat dari segi medis atau logika wanita itu adalah anak dari
bapak itu.
Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, pendapat yang terkuat adalah
boleh menikahi wanita hamil sebab zina atau anak hasil zina, karena tidak ada dalil
yang melarangnya.

Polemik nikah siri
Sejalan dengan perkembangan zaman dimuatnya pencatatan perkawinan
sebagai salah satu ketentuan yang harus dipenuhi bagi seseorang yang hendak
menikah. Pergeseran kultur lesan kepada kultur tulis sebagai cirikas masyarakat
modern, menuntut dijadikannya akta atau surat sebagai bukti autentik. Pencatatan
perkawinan pada masa awal Islam tidak diberi perhatian serius, utamanya ulama fiqh,
akibatyna kultur tulis tidak begitu berkembang dibanding dengan kultur oral
(hapalan).49 Dalam Undang-undang hukum positif pencatatan perkawinan telah diatur
sedemikian rupa sanksinya oleh pemerintah, akan tetapi hampir tidak kita jumpai
dalam suatu pemerintahan Islam, yang mempidanakan orang yang melakukan
perkawinan yang tidak dicacatkan pada lembaga resmi negara. Sekalipun sering
dijumpai masyarakat yang melakukan pernikahan tanpa dicatat di lembaga
pencacatan sipil.
Berkenaan dengan nikah siri, ada beberapa kemungkinan mengapa mereka
berbuat demikian. Kemungkinan awal, yaitu malu menyatakan diri bahwa memang
telah terjadi pernikahan, atau bisa saja malu karena pernikahan yang dilakukan adalah
pernikahan siri sehingga takut ketahuan kawan-kawannya. Kemungkinan berikut
adalah takut rahasia yang selama ini ia sembunyikan terbongkar, atau karena alasan
tidak direstui orang tua. Kemungkinan selanjutnya adalah karena nafsu yang
menggebu atau dilakukan atas dasar keterpaksaan,50 dan begitu seterusnya.
Dinyatakan bahwa nikah siri itu sering terjadi, karena pencatatan pernikahan
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diberbagai wilayah masih belum sinergi secara penuh di lapangan. Kalau boleh jujur
memang ada sebagian ulama yang memberikan pemahaman pada masyarakat, bahwa
hukum pencatatan nikah, secara agama bukan merupakan syarat dan rukun sahnya
dalam pernikahan. Oleh karena itu, niat nikah siri banyak dilakukan atas dasar
pemahaman seperti itu, utamanya bagi masyarakat yang miskin atau tidak mampu.
Nikah siri sekarang sedang jadi sorotan, berbagai pandangan pro dan kontra
sering menghiasi media massa tentang seputar nikah siri, baik dari kalangan
akademisi, santri, dan para ibu telah melakukan unjuk rasa menentang dan menerima
pelaku nikah siri. Sebagaimana diketahui pangkal persoalan yang membuat nikah siri
jadi polemik adalah pemidanaan bagi pelaku nikah siri, yang diatur dalam rancangan
Undang-undang materiil peradilan agama (RUU MPA), yang kontra menganggap RUU
tersebut sebagai bentuk campur tangan negara terhadap agama. Sementara bagi
mereka yang setuju berpandangan hukum nikah siri adalah sah, sehingga tidak boleh
diharamkan. Pernikahan dianggap sah, bilah telah memenuhi syarat dan rukunya
kendati dilakukan secara siri. Jadi dengan adanya rancangan Undang-undang tersebut,
seakan-akan pemerintah ingin membuat hukum baru dari sebuah hukum agama yang
sudah jelas ketentuannya.
Jika dicermati lebih jauh pandangan di atas, sesungguhnya berpangkal pada
pemahaman bahwa nikah siri adalah nikah di bawah tangan atau pernikahan yang
tidak dicatatkan di kantor urusan agama (KUA). Padahal pemahaman seperti itu
kurang mengena dan tepat. Nikah siri atau diam-diam dan rahasia sesungguhnya lebih
tepat dikatakan sebagai upacara pernikahan yang dilakukan tanpa proses resepsi atau
walima. Nikah yang diselenggarakan secara terbuka, lengkap dengan resepsi
pernikahan dan selamatan serta tidak dicatatkan di kantor KUA tentu tidak serta
merta dianggap sebagai nikah siri. Bila pemahaman tersebut dapat diluruskan, tentu
langkah untuk meminimalisir polemik kiranya mudah dilakukan. Formulasi RUU
yang dibuat oleh pemerintah, seharusnya dapat meyakinkan masyarakat dan tidak
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mengotak-atik hukum nikah siri. Tentu saja RUU yang dibuat pemerintah tersebut,
bermaksud menginginkan agar semua pernikahan, baik dilakukan secara siri maupun
tidak, harus dicatatkan di kantor KUA.51
Jelasnya bahwa nikah boleh dirahasiakan kepada tetangga dan teman, tetapi
tidak kepada negara. Hal itu dilakukan karena tuntutan tertib administrasi sebuah
negara modern, dan bagi mereka yang mengabaikan bisa diancam sanksi pidana. Jika
logika itu yang dibangun tentu memiliki kesan bahwa negara ikut campur urusan
agama bisa dihindarkan, atau paling tidak dapat diminimalisir. Sebab cara seperti itu,
sama dengan langkah negara yang mewajibkan semua penduduk memiliki kartu tanda
penduduk (KTP) dan surat izin mengemudi (SIM), serta pakai helm bagi yang
mengendarai kendaraan bermotor dan sabuk pengaman bagi yang mengendarai
mobil. Akan tetapi jika aturan tersebut dilanggar, demi ketertiban dan keamanan
seseorang maka sanksi pidana harus diberikan.
Kartu tanda penduduk atau surat izin mengemudi adalah tuntunan kehidupan
negara modern, sehingga jika permasalahan nikah siri dikembalikan ke rana hukum
agama, tentu tidak ada hukum yang mengharamkannya, utamanya bagi orang yang
tidak memiliki KTP atau SIM. Artinya seseorang boleh saja mengendarai kendaraan
bermotor tanpa SIM. Sekalipun Undang-undang negara tidak membolehkan dan
bahkan mengancamnya dengan sanksi hukum. Dengan kata lain, pemahaman tentang
nikah siri perlu kiranya diberikan kepada masyarakat jauh sebelum terjadinya
pernikahan siri berlangsung. Hukum agama dan produk hukum positif, sebenarnya
bisa berjalan beriringan dan ditaati secara bersama. Undang-undang perkawinan
dalam hukum positif adalah bentuk komitmen dari pemerintah yang apresiatif
terhadap hukum agama, agar bisa dipatuhi dan lestari dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.
Dalam penegakkan hukum, tentu harus menjunjung tinggi rasa keadilan yang
didasarkan pada Undang-undang. Akan tetapi jika sekira ada kasus yang ditemukan
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aparat kepolisian, misalnya kasus zina dan nikah siri, terjadi secara bersamaan di
kamar hotel, kira-kira mana yang harus ditangkap, pelaku zina ataukah nikah siri.
Padahal zina bagi yang belum pernah kawin, dalam hukum positif tidak ada sanksi
pidananya, sekalipun secara tegas zina melanggar aturan syari‟at Islam, bahkan harus
dihukum rajam. Sementara bagi pelaku nikah siri yang memenuhi syarat adanya wali
saksi dan seterusnya dipandang sah secara agama, tetapi di tangkap aparat
kepolisian.52 Keadilan negara seperti apa yang harus diberikan dari kedua kasus
tersebut? Negara memang harus mengeluarkan aturan yang bisa menjamin hak warga
negaranya, seperti halnya kasus penelantaran anak dan istri yang bermula dari nikah
siri.
Berkenaan dengan permasalahan di atas, negara memang perlu mengeluarkan
aturan secara tegas, berikut pemecahannya guna mempermuda regulasi dan
terwujudkan ketentaraman umat Islam, bahkan masyarakat secara umum, mutlak
diperlukan.

Kekerasan dalam rumah tangga
Tiada suatu pemandangan dan hiasan paling indah melebihi pasangan suami
istri yang ideal dan harmonis dalam menjalani kehidupan rumah tangga sehari-hari.
Bagi laki-laki yang menjadi idaman tentunya istri shalihah, yang selalu mengerti dan
mengikuti keinginan baik suami. Sedangkan bagi wanita sudah pasti yang
diidamkannya adalah suami yang jujur, penuh pengertian dan tidak membosankan.
Dalam masalah rumah tangga, Islam telah membuat beberapa pedoman demi
tercapainya mawaddah warahmah atau cinta dan kasih sayang. Untuk mencapai
tujuan itu dibutuhkan pasangan suami istri yang mengerti dan saling memahami apa
yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak dan saling menjaga rahasia keluarga.
Secara garis besar keduanya harus saling berkomunikasi dengan baik, saling
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menasehati dan mengingatkan apabila ada yang berbuat salah, sehingga kekerasan
dalam rumah tangga dapat dihindari.
Ajaran saling menasehati dan berkomunikasi dalam kehidupan keluarga juga
dianjurkan oleh Allah swt. sebagaimana dalam surah an-Nisaa‟ ayat; 34.

            
           
         
        
Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan
sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (lakilaki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah
yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah
telah

memelihara

(mereka).

Wanita-wanita

yang

kamu

khawatirkan

nusyuznya

(meninggalkan rumah tanpa izin suaminya), maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah
mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu,
maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha
Tinggi lagi Maha besar.

Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa Sa‟ad bin Rabi‟ pada saat istrinya
Habibah binti Zaid ngambek, durhaka, kemudian ia tampar mukanya. Atas perlakuan
itu, menyebabkan ayah Habibah tidak terima, lalu mengadukan perkaranya pada
Rasulullah saw. “Wahai Rasul, betapa rendahnya aku ini, karena suami anakku telah
menampar mukanya”. Rasulullah saw. bersabda balaslah, Habibah dan ayahnya
bergegas pulang untuk membalas apa yang dilakukan oleh Sa‟ad. Akan tetapi tak
lama kemudian Rasulullah saw. memanggil keduanya untuk membatalkan balasan
penamparan tersebut, sesuai turunya ayat di atas.
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Ayat ini berlaku bagi istri yang melakukan nusyuz (durhaka) pada suami,
ketika suami menasehati tidak dihiraukan, cara pisah ranjang juga tak kunjung
berhasil, maka usaha berikutnya adalah menampar istri, dengan batas tidak jatuh
sakit. Jika usaha di atas telah dilakukan, tetapi tidak menemukan jalan keluar juga
maka langkah terakhir adalah menyerahkan pihak keluarga masing-masing untuk
dimusyawarahkan, apakah pernikahan berlanjut atau putus. Namun apabilah suami
yang durhaka, disebabkan karena tidak suka pada istri akibat usia sudah tua atau tidak
menarik lagi, maka istri boleh menuntut, sesuai firman Allah swt;

             
             
   
Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz (nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras
terhadap isterinya, tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya) atau sikap
tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang
sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu
menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara
dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui
apa yang kamu kerjakan.

Teks ini turun, guna merespon perselisihan yang menimpah pada Rafi‟ bin
Hadji dan istrinya Khaulah binti Muhammad. Rafi‟ tidak suka pada istrinya yang
sudah berusia lanjut, kemudian ia bermaksud menceraikannya, tetapi istrinya tidak
mau, lalu turunlah teks ayat di atas. Berpijak pada uraian di muka, jika istri melihat
tanda-tanda suami telah memperlakukan sesuatu tidak wajar pada dirinya, maka
segera mencari solusi dengan sang suami kira-kira apa yang harus dilakukan. Bila
usaha istri telah dilakukan dan keberhasilan tak kunjung datang, bahkan suami suka
berbuat sewenang-wenang dan berbuat aniayah pada istri, maka istri boleh meminta
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cerai.53 Berdasarkan uraian itu, maka dapat dinyatakan bahwa suami dan istri bisa
saja melakukan nusyuz, disebabkan adanya permasalah dan konflik yang ditimbulkan
dari keduanya, bisa berawal dari pihak istri atau suami.
Pada masa sekarang sering terjadi tindakan diskriminatif pada perempuan,
satu sisi suami boleh melakukan tindakan yang membuat istrinya tersiksa seperti
berhak menampar istri, setelah dua tahab dilalui tidak berhasil, meskipun tidak
sampai membahayakan atau bertujuan mendidik. Namun bisa saja hal itu, dapat
berpotensi terhadap tindakan berikut, yaitu kekerasan pada istri, karena tidak ada
jaminan bahwa suami bisa saja bertindak lebih bringas, bahkan membantai istrinya
hingga babak belur. Sementara suami jika melakukan kesalahan, istri hanya diminta
untuk bersabar sambil mencari jalan keluarnya. Perlakuan seperti ini tidak seimbang
dan tidak adil, apakah benar bahwa agama mengajarkan seperti itu, jika memang
benar maka agama tidak membawa kemaslahatan umat. Sebab kepatuhan istri kepada
suami yang diperoleh dengan jalan kekerasan, bukan tujuan yang dimaksudkan oleh
syari‟at Islam. Tetapi ketaatan dan kepatuhan istri, pada suami yang dihasilkan oleh
cara-cara yang santun adalah yang dikehendaki ajaran Islam.
Jika diteliti secara cermat arti d}araba yang dipakai untuk ayat nusyuz,
sesungguhnya tidak hanya bermakna memukul. Tetapi bisa bermakna, membuat,
menjelaskan, menutupi, memotong, memenggal, meliputi dan sejenisnya. Secara
keseluruhan makna tersebut, memiliki maksud melakukan tindakan yang lunak,
seperti membimbing, memberi contoh atau melakukan tindakan keras dalam
pengertian d}araba seperti melukai, memenggal dan semacamnya. Dengan
pemahaman makna ayat seperti itu, kiranya jelas bahwa kebolehan memukul atau
menampar istri bagi mereka yang betul-betul membangkang. Sebab untuk
memberikan

makna

kata

d}araba,

yang

sebenarnya

harus

melihat

dan

mempertimbangkan implikasi atau akibat sosial, serta permasalahan yang
melingkupinya. Ada beberapa pertimbangan yang perlu diketahui dari redaksi ayat
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itu, terhadap realitas masyarakat dan petunjuk Nabi saw. ketika beliau melarang
suami memukul istri, karena para istri Rasul saw. juga pernah melakukan kesalahan
bahkan menyakiti hati Rasul saw. Tetapi Rasul saw. tidak pernah memukul, melukai
apalagi melakukan kekerasan pada mereka, sekalipun para istri Rasul saw. itu, telah
melukai. Sehubungan dengan peristiwa tersebut, maka turunlah surah at-Tahriim ayat
1-5.

.                

    .             
            
   .              
             
       .      
.          
Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu; kamu mencari
kesenangan hati isteri-isterimu? dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu
dan Allah adalah pelindungmu dan dia Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan ingatlah
ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang isterinya (Hafsah) suatu
peristiwa. Maka tatkala (Hafsah) menceritakan peristiwa itu (kepada Aisyah) dan Allah
memberitahukan hal itu (pembicaraan Hafsah dan Aisyah) kepada Muhammad lalu
Muhammad

memberitahukan

sebagian

(yang

diberitakan

Allah

kepadanya)

dan

menyembunyikan sebagian yang lain (kepada Hafsah). Maka tatkala (Muhammad)
memberitahukan pembicaraan (antara Hafsah dan Aisyah) lalu (Hafsah) bertanya: "Siapakah

64

yang telah memberitahukan hal Ini kepadamu?" nabi menjawab: "Telah diberitahukan
kepadaku oleh Allah yang Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.". Jika kamu berdua
bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong (untuk
menerima kebaikan); dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka
sesungguhnya Allah adalah pelindungnya dan (begitu pula) Jibril dan orang-orang mukmin
yang baik; dan selain dari itu malaikat-malaikat adalah penolongnya pula. Jika Nabi
menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan isteri yang
lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang
mengerjakan ibadat, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan.

Turunya ayat tersebut, berkaitan dengan konflik istri-istri Nabi saw. yang
sudah memuncak, sebab ia dianggap lebih mencintai yang seorang daripada yang
lain. Sehingga Nabi saw. bermaksud untuk menceraikan sebagian para istrinya atau
memberi kebebasan apa saja yang lebih disukainya. Nabi saw. tidak punya cara untuk
menghadapi sikap para istrinya, bahkan Nabi saw. pernah dipermainkan oleh sang
istri. Atas perlakuan para istri Nabi saw. tersebut, menyebabkan selama sebulan
penuh Nabi saw. memisahkan diri dari hadapan mereka, tidak seorang pun yang
diajak bicara, dan tak seorang pun berani memulai pembicaraan masalah mereka.
Selama sebulan itu, ia memusatkan pikirannya pada apa yang harus dilakukannya,
sementara para mertua, seperti Abu Bakar dan Umar gelisa melihat keadaan
demikian. Desas-desus pun beredar di kalangan kaum muslimin, bahwa telah
dikabarkan istri-istri Rasul saw. telah diceraikannya.
Sudah sebulan lamanya Nabi Muhammad saw. menghabiskan sebagian
waktunya dalam bilik kecil, sesuai dengan niatnya hendak meningalkan para istrinya
itu. Umar pun akhirnya mendengar akan niat Nabi saw. tersebut, maka bergegaslah ia
menuju ketempat biliknya Nabi saw. itu. Tetapi ketika Umar hendak mendekat ke
kamar Nabi saw. ia harus bertemu terlebih dahulu dengan Rabah si pelayan Nabi saw.
supaya diberi izin masuk ke biliknya. Akan tetapi setelah ditungu beberapa lama oleh
Umar, ternyata Rabah tidak berkata apa-apa, yang berarti bahwa Nabi saw. belum
mengizinkannya. Sekali lagi Umar mengulangi lagi permintaannya yang kedua dan
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ketiga, bahkan berkali-kali hingga Umar berkata keras, sambil mengatakan siapa
yang berani menyakiti hati Rasul saw. maka saya akan penggal lehernya sampai
putus, sekalipun itu anak saya sendiri Hafsah.
Setelah Umar diberi izin masuk kebilik Rasul saw. langsung menayakan apa
yang menyebabkan Nabi saw. tersinggung dan menyendiri di kamar, apa karena
kecewa dengan istri-istrinya. Jika benar, maka aku dipihak Nabi saw. demikian juga
Abu Bakar dan seluruh orang yang beriman ada dipihakmu. Umar terus bicara dengan
Nabi saw. hingga bayangan kemarahan berangsur-angsur pulih dan wajahnya tampak
tersenyum sambil berkata keras, Rasulullah saw. tidak jadi menceraikan istrinya,
sehubungan dengan turunnya ayat di muka. Dengan demikian, seluruh rangkaian
dalam peristiwa itu telah usai, para istri Nabi saw. kemudian kembali sadar, beriman
dan mereka pun bertaubat untuk menjadi manusia yang rendah hati, dan kembali
kepangkuan Nabi saw. sebagaimana semula.
Atas dasar ayat tentang nusyuz, maka agama tidak mengizinkan terjadinya
kekerasan dalam rumah tangga atau kepada istri. Tugas suami, apabila istri
melakukan pembangkangan adalah mengingatkan, membimbing dan mencarikan
solusi yang dapat mengembalikan lagi keharmonisan dalam rumah tangga seperti
sedia kala. Tindakan kekerasan dan penganiayaan seorang suami pada istri memang
kerap terjadi di zaman sekarang, misalnya menyiram air keras kewajah istri,
pemukulan, penembakan, membentak bahkan membunuh istri atau suami adalah
tindakan tidak terpuji dan bertentangan dengan syari‟at Islam. Sehingga bentuk
kekerasan apa pun yang dilakukan baik suami atau istri yang menyebabkan
penderitaan berat, dengan alasan nusyuz adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan
dalam ajaran Islam.

Penipuan dalam pernikahan
Gairah mewujudkan suatu pernikahan yang baik adalah anugera terindah,
akan tetapi di masa modern yang maju sekarang, sering terjadi penipuan yang
dilakukan seorang wanita kepada pria atau sebaliknya. Tidak sedikit wanita sekarang
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ketika ingin menikah menyembunyikan kekurangan dalam dirinya atau menyatakan
dirinya sempurna, tidak cacat dan masih perawan, padahal sebenarnya tidak
demikian. Namun apabila penipuan yang dilakukan wanita tersebut, menjadi syarat
dalam pernikahan, maka laki-laki berhak mem-fasakh akad, dengan cara apapun.
Tetapi apabila kesempurnaan tidak disebut dalam akad dan juga tidak merupakan
syarat, tetapi disingung dalam pembicaraan tentang pernikahan. Misalnya pengantin
wanita atau wakilnya mengatakan, “dia masih perawan dan tidak cacat”, dengan
perkataan semacam itu, kemudian akad nikah dilagsungkan berdasar pada
pembicaraan itu. Menurut Abu al-Hasan Ashfahani jika yang terjadi seperti itu, maka
pihak laki-laki berhak atas khiyar.
Bila yang melakukan kesepakatan adalah kedua belah pihak, dan kemudian
melakukan akad serta pelaksanaan pernikahan berdasar pada sifat kesempurnaan
(masih perawan dan tidak cacat), maka secara otomatis suami tidak berhak memfaskh. Pendapat lain al-Syahid, mengatakan bahwa hal demikian itu tidak
berpengaruh terhadap upacara akad, sepanjang sifat tersebut tidak disebutkan dalam
akad, dan tidak pula disinggung-singgung antara satu dengan yang lain. Maka
berdasarkan pada prinsip mengambil yang pasti dan tidak bertentangan dengan
kaidah amal atau asal. Artinya kemudian ia tidak dapat membatalkan keharusan akad
kecuali dengan dalil yang pasti (qath’i), sedangkan dalam kasus ini dalil tersebut
tidak ada.
Konklusinya, jika suatu sifat kesempurnaan merupakan bagian dari akad
melalui cara-cara itu, seperti disebut sebagai syarat, sifat atau informasi yang
disampaikan sebelum dilakukannya akad, maka pengantin laki-laki boleh memilih
fasakh atau menerima pernikahan. Namun apabila ia menerima pernikahan, maka
tidak boleh mengurangi mahar sedikit pun, sekalipun belakangan terbukti bahwa
cacat itu ada. Kecuali bila ia menyaratkan bahwa si wanita itu harus masih perawan,
tetapi ternyata kemudian sudah janda, maka pengantin laki-laki boleh mengurangi
mahar. Apabila pengantin laki-laki memilih fasakh, dan ia belum berhubungan seks
dengan istrinya, maka si istri tidak berhak atas mahar. Tetapi jika fasakh itu terjadi
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sesudah berhubungan seks, maka istri berhak atas mahar mitsil. Namun menurut
Imam Syafi‟i, ia tidak berhak menuntut ganti rugi apa pun, dari orang yang
menipunya. Sementara Imamiyah menyatakan bila yang menipu adalah si istri, maka
ia tidak berhak atas mahar, sekalipun sudah dinikmati seksnya.
Dalam suatu pernikahan, jika salah satu orang di antara suami-istri tahu
sesudah akad, bahwa ada tanda cacat atau kekurangan bagi pasangannya baik itu
suami atau istri, sedangkan salah satu pasangannya ada yang membantah. Maka pihak
yang menuduh diharuskan mengemukakan bukti, dan apabila dia berhasil
membuktikan dakwaanya, maka qadhi menetapkan adanya hak baginya untuk
melakukan fasakh. Tetapi jika tidak bisa menunjukkan bukti, maka pihak yang
membantah harus bersumpah, dan atas dasar itu qadhi menolak tuduhan yang
dilakukan. Sedangkan apabila seorang laki-laki mengawini seorang wanita, dengan
syarat ia masih perawan tetapi ternyata janda, maka laki-laki tersebut tidak berhak
atas fasakh, kecuali bila ketidakperawanan tersebut disebutkan terlebih dahulu pada
saat akad. Akan tetapi bila kenyataan itu, ia peroleh melalui pengakuan pengantin
wanita, bukti atau petunjuk serta tanda-tanda yang pasti, semisal dengan cara
berhubungan seks langsung sesudah akad dan ternyata tidak perawan, maka laki-laki
berhak mem-fasakh atau khiyar. Namun apabila ketidakperawanan terjadi lantaran
sebab-sebab yang tidak jelas, semisal naik kendaraan atau panjat pohon kemudian
jatuh, maka tidak ada khiyar bagi suami.
Sayyid Abu al-Hasan al-Ashfahani, yang bermazhab Imamiyah mengatakan
bahwa manakala seorang laki-laki mengawini seorang gadis, sedangkan masalah
keperawanan tidak disebut-sebut sebelum perkawinan. Kemudian akad pun tidak
dilaksanakan berdasar kondisi seperti itu, atau keperawanan tidak pula dijadikannya
sebagai syarat atau sifat dalam redaksi akad. Namun semata-mata mengawininya
dengan keyakinan bahwa wanita itu masih perawan karena memang belum pernah
kawin dengan siapa pun. Walaupun kemudian, terbukti sesudah akad bahwa dia tidak
perawan lagi, maka si suami tidak berhak untuk mem-fasakh akad. Akan tetapi si
suami berhak mengurangi mahar menurut perbedaan mahar mitsil, yang diberikan
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kepada perawan ataupun janda. Bila mahar musamma-nya (mahar yang disepakati
pria-wanita yang disebut dalam redaksi akad) seratus, sedangkan mahar mitsil
delapan puluh untuk perawan, dan janda enam puluh, maka mahar musamma yang
seratus itu dikurangi seperempatnya, sehingga menjadi tujuh puluh lima.
Berdasarkan pada uraian di atas, maka dalam masalah keperawaanan ini,
menurut al-Sayyid terbagi menjadi empat macam yaitu; Pertama, keperawanan
dijadikan syarat yang dicantumkan dalam redaksi akad. Kedua, disebut sebagai sifat
dalam akad. Ketiga, disebut-sebut dalam pernyataan tentang perkawinan dan atas
dasar itu, akad dilaksanakan. Empat, laki-laki itu mengawininya dengan keyakinan
bahwa wanita itu masih perawan, tanpa disebutkan terlebih dahulu baik dalam akad
ataupun redaksinya. Untuk tiga poin yang pertama, suami berhak atas khiyar,
sedangkan pada yang keempat tidak, tetapi boleh mengurangi jumlah mahar seperti
yang telah disebut dimuka.

Lintasan sejarah poligami dan konstruksinya
Allah swt. tidak melarang perkawinan lebih dari satu, oleh karena itu bagi
orang yang menghendaki pasti ada jalan keluar untuk dilaksanakan. Jalan keluar yang
dimaksud adalah bertakwa, bukannya takut istri tua. Poligami sesungguhnya bukan
hanya milik orang kaya atau kiyai tetapi milik semua orang bertakwa. Di masa
lampau ketika suami dengan muda bisa mempunyai istri lebih dari satu, umum
dikatakan bahwa sistem perkawinan dalam Islam adalah poligami.54 Tetapi dewasa
ini, dengan sulitnya suami mengambil istri di samping yang telah ada, sistem
perkawinan Islam mengambil bentuk monogami sesuai dengan perkembangan zaman
dan perjuangan emansipasi wanita. Perubahan sistem ini, bisa terjadi karena alQur‟an hanya mengandung ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip yang senantiasa bisa
disesuaikan dengan kondisi sosial tertentu dan cara penafsiran seseorang atau ulama‟.
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Berkenaan dengan uraian poligami tersebut, lalu muncul pandangan bahwa
syahwat biologis seorang laki-laki mengizinkannya untuk berpoligami, sekalipun
syahwat wanita sebenarnya justru lebih besar dibanding laki-laki.55 Perintah Allah
swt. tentang poligami ditetapkan berkaitan dengan anak-nak yatim, yang kemudian
memperkuat dorongan darinya untuk mengawini dua, tiga, dan empat orang wanita
kapan ia kehendaki, dalam masyarakat yang jumlahnya tidak seimbang antara lakilaki dan wanita. Di samping itu, dalam berpoligami kiranya tidak jarang laki-laki
terhindar dari sifat cemburu yang melekat pada setiap wanita, bahkan sering menerpa
adalah suatu hal yang wajar terjadi. Tidak pandang bulu, baik itu istri orang kaya,
penjabat, kiyai dan bahkan mungkin seorang Nabi atau Rasul pun bisa terjadi. Lebihlebih istri yang dipoligami, dengan syarat-syarat yang ketat atau menuntut hak dan
aturan yang lebih ketat berlaku adil. Peristiwa Siti Sarah istri Nabi Ibrahim as. adalah
contoh konkret yang pada mulanya menyetujui pernikahan Siti Hajar (Hagar) dengan
Nabi Ibrahim as.
Perkawinan Nabi Ibrahim as. dengan Siti Hajar pada mulanya adalah atas
dorongan Siti Sarah, istri pertamanya Ibrahim yang saat itu belum memiliki seorang
anak. Ibrahim terus dimotivasi oleh Sarah, agar Hajar diterima sebagai istri kedua
Nabi Ibrahim as. dengan harapan kelak kemudian bisa melahirkan seorang anak.
Akan tetapi setelah Hajar melahirkan seorang anak, rencana semula berbalik arah dan
belakangan sifat cemburu Sarah mulai muncul dan tak dapat dibendung, bahkan
memuncak ketika Hajar melahirkan seorang putra Ismail. Perhatian Nabi Ibrahim as.
pun terhadap Ismail dalam aktifitas sehari-hari selalu tercurah pada sang bayi Hajar
yang baru lahir itu. Sementara Sarah belum memiliki seorang anak, rasa perhatian
dan keadilan Ibrahim pada istri pertama Sarah dari hari ke hari mulai terasa beransuransur bergeser pada sang bayi Ismail. Melihat kenyataan itu Sarah lama-lama tidak
tahan, bahkan iri melihat kebahagiaan dan kebersamaan Hajar, Ismail dan Ibrahim.
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Atas alasan itu Siti Sarah kemudian segera mengusir atau menyuruh pergi Hajar dari
rumah kediamannya, menuju ketempat yang jauh dan gersang dari pemukiman negeri
Palestina (Syam).
Pada mulanya Nabi Ibrahim as. keberatan atas tindakan dan keputusan Sarah
mengusir Hajar dari kampung halaman, namun tidak ada pilihan dan harus dijalankan
demi terhindarnya konflik56 dan cemburu yang tak kunjung selesai dalam rumah
tangga dari kedua istrinya itu. Hajar cukup tahu diri dan menerima keputusan istri
pertama Ibrahim, sekalipun harus menderita dan berkawan dengan kesunyian alam
yang liar, mencekam dan mengerikan. Hajar dan Ibrahim pun akhirnya berangkat
pergi menuju ke arah selatan dan mereka sampai di suatu lembah tanah liar yang
terletak diantara dua gunung yang berdampingan, gersang, panas dan sewaktu-waktu
binatang buas siap menerkam.57 Di tempat itulah Hajar membuat gubuk untuk
bermukim dan tinggal untuk beberapa lama bersama Ismail, yang sekarang menjadi
kota ramai dan terkenal, yaitu Mekah.58 Berkat kegigihan Hajar dalam memegang
teguh amanah,59 selama ditingalkan Ibrahim, kesunyian dan kegerian di lembah tanah
liar tersebut, lambat laun pun bisa dirubah menjadi suasana yang menyenangkan,
utamanya kebersamaan hidup Hajar, Ibrahim, dan sang boca kesayangannya itu.
Hajar terus berjuang dan berupaya bertahan dalam mencukupi segala kebutuhan
hidup sendiri tanpa harus bergantung pada Ibrahim. Sekalipun dalam keseharian
Hajar sesungguhnya tak pernah sepi dan lengang diterpa oleh kesengsaran berlari dan
turun kelembah mencari air (sumur zamzam)60 untuk kebutuhan hidup, bahkan
panasnya terik matahari dan dinginnya agin malam juga turut mengiringi langkahnya.
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Cobaan dan ujian silih berganti, dan terus membayangi langkah hidupnya, baik yang
datang dari manusia atau lainnya.
Nabi Ibrahim as. dalam memenuhi tugas dan hak giliran istri, juga tidak
jarang mengunjungi Sarah yang berada di negeri Syam (Palestina) yang ditempuh
melalui perjalanan Onta atau jalan kaki pulang dan pergi dari Mekkah ke Palestina,
relatif cukup lama bahkan membutuhkan waktu berbulan-bulan. Sebagai seorang
wanita yang dipoligami Hajar tetap sabar dan menerima kondisi yang demikian,
bahkan ketika putra Ismail sudah mulai beranjak dewasa, Ibrahim tiba-tiba datang
dan memperoleh perintah dari Allah swt. melalui mimpi (wahyu) agar menyembelih
putranya,61 suatu perintah yang tidak diduga sebelumnya bahkan menurut ukuran
manusia biasa tidak masuk di akal, dan bisa bertentangan dengan hukum HAM.
Perintah penyembelian putra Ismail oleh Nabi Ibrahim as. tanpa berpikir
panjang dan ragu Siti Hajar dengan segera menerima perintah tersebut, meskipun
sebenarnya di hati seorang ibu terasa berat,62 namun karena perintah Allah swt. putra
kesayanganya yang lucu pun akhirnya dilepaskan. Sugguh wanita yang luar biasa
yang mungkin tidak pernah ditemui keluhuran dan kemuliaan hati beliau sepanjang
zaman. Bagi seorang wanita yang terus menerima bertubi-tubi ujian dan cobaan,
Hajar tetap tegar dan ikhlas menerima dengan segala keadaan, sekalipun beresiko
tinggi ia jalaninya.
Sifat cemburu dan iri bagi wanita yang dipoligami tidak hanya dirasakan oleh
Sarah istri Ibrahim saja, akan tetapi juga menghampiri kehidupan para istri Rasulullah
saw. Hafsah, Aisyah, Ummu Habibah, Juwariyah, Saudah, Zainab adalah istri-istri
Rasul saw. yang secara keseluruhan pernah cemburu pada Mariyah al-Qibthiyyah istri
Nabi saw. bahkan kecemburuan terus menajam ketika putra Nabi saw. bernama
Ibrahim lahir, dari hasil perkawinannya Nabi saw. dengan Mariyah. Putra yang baru
lahir tersebut, oleh Nabi saw. sesungguhnya telah ditungu-tungu kehadirannya kurang
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lebih sepuluh tahun terakhir, dan saat itu usia Nabi saw. sudah mencapai enam puluh
tahun. Beliau sangat gembira, dengan kelahiran Ibrahim tersebut, meskipun Mariyah
sebenarnya sebelum dinikahi Nabi saw. adalah berstatus seorang hambah sahaya
(budak) dari Mesir yang diberikan oleh Muqauqis kepada Nabi saw. Karena satatus
tersebut, Mariyah diposisikan tidak seperti istri-istri Nabi yang lain, ia di tempatkan
di Aliyah luar kota Madinah atau di tengah-tengah kebun anggur.
Dalam keseharian Nabi saw. juga sering menyempatkan diri berkunjung ke
tempat Mariyah sekedar menengok putranya atau untuk memenuhi hak giliran istri.
Kelahiran Ibrahim anak Mariyah juga mendapat perhatian khusus dari hari ke-hari
oleh Nabi saw. bahkan ketika Ibrahim lahir ia memberikan sedekah uang dengan
ukuran setiap seutas rambut kepada fakir miskin. Sementara untuk kebutuhan susu
diserahkan Umi Saif tujuh ekor kambing untuk dimanfaatkan air susu buat sang bayi,
yang menambah rasa iri hati semakin menajam di kalangan istri-istri Nabi saw. yang
lain. Diawal kelahiran Ibrahim, Nabi saw. sering singgah ke rumah Mariyah walau
hanya sekedar melihat-lihat, canda dan tawa sang bayi juga tak luput dari perhatian
Nabi saw. yang mengisi suasana tambah gembira. Atas perlakuan Nabi saw. pada
sang bayi yang berlebih juga membuat rasa cemburu pada istri-istri yang tidak
mempunyai anak.
Kegembiraan Nabi saw. pada sang bayi, tanpa disadari hingga suatu hari, ia
datang dengan mengendong Ibrahim kepada Aisyah bermaksud untuk menunjukkan
pesamaaan sang bayi dengan dirinya. Namun Aisyah tampak marah dan menjawab
bahwa dia tidak melihat adanya tanda-tanda persamaan dengan Nabi saw. Kelahiran
Ibrahim tampaknya tidak diharapkan kehadirannya, tidak hanya pada Aisyah tetapi
juga istri-istri Nabi saw. yang lain, dan tak segan-segan mengeluarkan kata-kata kasar
bahkan lebih dari itu.63
Nabi Muhammad saw. sesungguhnya telah memberi tempat dan kedudukan
kepada istri-istrinya sedemikian rupa, namun mereka tetap saja tak terima. Dalam
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suatu keterangan Umar pernah berkata bahwa wanita dizaman Jahiliyah tidak kami
hargai, baru setelah Allah swt. memberikan hak kepada mereka. Pertikaian para istri
Nabi saw. yang tak kujung selesai juga menyebabkan Nabi saw. tak tampak keluar
waktu shalat, sehingga Abu Bakar, Umar dan kaum muslimin bertanya-tanya apa
sesunguhnya yang terjadi. Dalam peristiwa ini kemudian turun surah al-Ahzab ayat
28-29.

          
       .   
      
Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian mengingini kehidupan
dunia dan perhiasannya, Maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan Aku ceraikan
kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki (keredhaan) Allah dan
Rasulnya-Nya serta (kesenangan) di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa
yang berbuat baik diantaramu pahala yang besar.

Ayat tersebut turun bertujuan untuk menyadarkan istri-istri Nabi saw. selain
untuk mendidik agar tidak terpedaya gemerlapnya dunia dan hidup sederhana.
Berkaitan dengan ayat di atas para istri Nabi saw. kemudian bersepakat untuk
kembali kepada Nabi saw. Penghargaan Nabi terhadap para istri tidak pernah terjadi
pada wanita zaman Jahiliyah. Jadi wajar jika sikap para istri Nabi saw. berlebihan
dalam mengunakan kebebasan, hingga ada di antara mereka yang berani menentang
Nabi saw. Bahkan keberanian para istri Nabi saw. telah melapaui batas sopan santun,
kata-kata yang tidak layak diucapkan seperti penolakan persamaan rupa Ibrahim
dengan Nabi saw. dan hampir saja menuduh Mariyah berbuat yang bukan-bukan
(selingkuh), yang oleh Nabi saw. dikenal bersih. Rasa cemburu Hafsah dan Aisyah
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yang tak terkendali, hingga menyebabkan ia tak sangup menyimpan isi hatinya dan
membuka rahasia di antara mereka. Ketegangan Nabi saw. dengan para istri tidak
hanya soal cemburu perhatian Nabi tercurah pada anak Mariyah atau Aisyah, yang
lebih dicintai dari istri yang lain atau madu Zainab saja, akan tetapi juga soal
belanja.
Dalam sejarahnya poligami tidak bisa luput dari pengaruh budaya, agama dan
Syari‟at sebelumnya. Syari‟at Nabi Musa as. salah satu di antarnya mengajarkan
orang laki-laki boleh kawin dengan wanita dalam jumlah tak terbatas, disebabkan
kondisi sosial berkurangnya populasi kaum laki-laki, bahkan amat sedikit akibat
pembunuhan bayi laki-laki oleh keganasan raja Fir‟aun. Atas dasar itulah jumlah
perempuan lebih banyak, dan wajar jika poligami tidak dibatasi. Nabi Daud as.
beristri sebanyak 99 orang, bahkan dianggap masih kurang dan hampir saja
merampas istri orang lain, Nabi Sulaiman as. beristri 1000 orang, Nabi Ya‟kub as. 4
orang dan begitu seterusnya. Kondisi sosial berikutnya adalah Syari‟at Nabi Isa as.
yang membatasi perkawinan hanya satu istri saja, bahkan pengikut agama Nasrani
mengharamkan poligami. Fakta itu mengambarkan bahwa karena terjadi perubahan
komposisi masyarakat masa itu, dari wanita yang berjumlah banyak menjadi sedikit.
Lantas Nabi Muhammad saw. belakangan merekonstruksi poligami menjadi 4
berdasarkan firman Allah swt. dalam surah an-Nisaa‟ayat: 3.

             
               
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.

Ayat ini turun berkaitan dengan misi kerasulan, artinya Muhammad sebagai
Rasul mendapat tugas dari Allah swt. untuk mengubah budaya kawin tak terbatas

75

menjadi terbatas, yaitu 4 jumlahnya. Meskipun ada sebagian ulama menyebut 2-3 dan
4 sehingga poligami sampai sembilan (2+3+4) bahkan delapan belas (2+2+3+3+4+4)
juga dipandang sah, karena merujuk pada hadis yang menganjurkan untuk senantiasa
mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw. menikah lebih dari empat orang
wanita. Sementara mayoritas ulama menolak penafsiran tersebut, juga didasarkan
pada kisah seorang sahabat Nabi saw. bernama Ghailan yang sebelum masuk Islam ia
memiliki sepuluh orang istri. Lantas setelah Ghailan masuk Islam, Rasulullah
memerintahkan untuk memilih empat orang dan menceraikan yang enam. Hal
demikian juga pernah di alami sahabat Haris bin Qais yang memiliki 8 orang istri dan
menceraikan empat yang lain sesuai petunjuk Rasul,64 adalah contoh konkret dari
konstruksi poligami yang dimaksud.

Pemecahan budaya antara prostitusi dan poligami
Syari‟at mempersiapkan umat Islam, sebagai antisipasi kecenderungan moral
manusia, dengan jalan mendukung perkawinan di usia muda, melarang prostitusi dan
membolehkan poligami secara terkontrol bagi orang-orang yang dipandang mampu
berbuat adil. Mencegah prostitusi atau berpoligami adalah pilihan dilematis. Satu sisi
pelacuran menjadi standar moralitas seseorang dan bahkan bangsa, demi untuk
memperoleh konstribusi atau devisa besar bagi negara, sehingga sulit dihapuskan,
sementara orang berpoligami dipersulit dengan syarat-syarat tertentu, dipengadilan
agama bahkan jika mungkin dilarang, utamanya bagi pegawai negeri. Sementara
tindakan menghapus prostitusi seringkali mengalami hambatan serius, tidak hanya
datang dari pihak penguasa politik, yang memiliki kepentingan untuk melestrikan
prostitusi, karena dapat menambah pendapatan negara, selain menjadi tabiat manusia
dan bahkan seolah-olah telah menjadi bagian hidup manusia.
Pelacuran telah menjadi budaya, sekalipun peraturan perundangan pemerintah
telah dibuat, bahkan perdagangan seks anak-anak remaja semakin meningkat dari
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tahun ke tahun. Harry Zitterberg menyatakan dalam majalah Reader’r Degest, 90 %
penduduk Swedia melakukan hubungan seksual sebelum menikah, 33% pengantin
sudah hamil pada saat mengelar perkawinan formal, dan diperkirakan satu dari tujuh
anak yang lahir tanpa ayah atau anak di luar nikah.65 Kenyatan ini, membuktikan
bahwa budaya prostitusi atau seks bebas bahayanya lebih besar, dibanding poligami
yang tidak menelantarkan anak yang lahir. Pemerintah memang telah menetapkan
sanksi ancaman pidana hukum bagi praktik prostitusi, namun ancaman itu bersifat
selektif, artinya hanya berlaku bagi pelacur yang liar tanpa izin, sedangkan yang
resmi izin lolos dari jeratan hukum. Melihat realitas itu, maka pelacuran
sesungguhnya sulit dibendung keberadaanya, sebab saluran-saluran seks resmi terus
menunjukkan aktifitasnya di lokalisasi, hotel atau di tempat-tempat bebas.
Sementara pelaku poligami yang berniat baik syarat dengan aturanya, di
mana suami harus mendapatkan izin dari pengadilan yang tidak jarang menimbulkan
persoalan tersendiri. Poligami memang sering dianggap sebagai sesuatu yang tidak
benar, dzalim, dicerca, dicemooh, bahkan dianggap orang sebagai tindakan yang
haram.66 Tidak hanya itu poligami juga ditentang oleh berbagai kalangan pemikir
muslim, misalnya Qasim Amin seorang keturunan Kurdi atau salah satu murid
Muhammad Abduh yang menyatakan bahwa poligami adalah suatu perbuatan yang
menjijikkan dan penyebab bagi kemunduran umat Islam.67 Senada dengan itu adalah
Amina Wadud Muhsin, seorang feminis muslim yang mengungkapkan tidak ada satu
argumen pun yang membenarkan bahwa poligami itu absah untuk dilakukan.
Meski poligami banyak ditentang dan dikritik oleh pemikir muslim di tengahtengah arus modernisasi. Akan tetapi juga mendapat respon baik dan dikuatkan oleh
Maryam Jameelah, seorang tokoh feminis Yahudi kenamaan yang kemudian masuk
Islam menyatakan visinya tentang keunggulan ajaran-ajaran Islam terkait dengan
poligami. Ia menuduh bahwa Undang-undang keluarga telah dirusak di banyak
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negara Muslim. Jameelah menyebut bahwa reformasi telah memperbudak mental
terhadap nilai-nilai peradapan Barat. Bahkan ia menganggap kebiasaan kehidupan
umat Muslim sekarang merupakan akar tanpa pernah berubah yang diperintah oleh alQur‟an dan sunnah Nabi saw.
Jameelah bersikeras bahwa kebencian Barat terhadap poligami disebabkan
oleh sifat kontradiksi antara Islam dan sekularisme Barat pada khususnya. Karena itu
tingginya individualisme yang mendominasi masyarakat modern sampai pada tingkat
di mana perzinaan tidak lagi dianggap sebagai tindakan buruk dan biasa. Jameelah
melihat pengaruh gerakan feminis Barat, seperti Max Lerner, yang kemudian ia
berkesimpulan bahwa gagasan “emansipasi wanita” dianggap mirip dengan kejahatan
ingkar sunnah atau hukum yang memperturutkan keinginan seks haram sebagai
akibat dari hancurnya keluarga. Jameelah tidak hanya sekedar mengomentari setuju
dengan keunggulan syari‟at poligami, akan tetapi juga merupakan salah satu wanita
feminis yang melakukan poligami atau bersedia menjdi istri kedua Muhammad Yusuf
Khan di Pakistan.68
Poligami dalam sejarahnya sebenarnya memiliki akar budaya yang lekat
dengan perjalanan hidup manusia itu sendiri, baik sebelum maupun sesudah Islam.
Mayoritas para Nabi dan Rasul juga melakukan hal tersebut, seperti Nabi Ibrahim as,
Ya‟kub as, Daud as, Sulaiman as, Muhammad saw. dan lain-lain, yang terus berlanjut
kegenerasi ulama hingga kemasyarakat luas. Menurut Musfir al-Jahrani menyatakan
bahwa poligami adalah syari‟at Islam yang tak terbantahkan keabsahanya, meskipun
tidak diwajibkan. Akan tetapi bagi orang yang menolak poligami merupakan sikap
pro-Barat terhadap kehujjahan al-Qur‟an, yang tidak melihat sisi kemaslahatan sosial,
akan tetapi lebih dominan melihat sisi buruknya. Padahal jumlah wanita lebih banyak
dari laki-laki, juga berdampak pada kejahatan moral asusila, seperti pelacuran atau
industrialisasi seks bebas, zina, pekerja seks komersial, perselingkuhan tak terkontrol
dan lain-lain. Jika seorang tokoh feminis Barat bersikeras poligami diharamkan atau
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dilarang, harus dikemanakan kelebihan wanita yang selama ini nasib kehidupannya
tidak terpikirkan bagi penentang syari‟at poligami tersebut.
Pakar seksolog Dr. Boyke Dian Nugroho, pernah mengakui banyak menagani
kasus perselingkuhan pada pria usia 40-50 tahun, karena pada usia tersebut, para pria
mengalami puber kedua, sementara para istri umumnya mengalami masa frigid.
Secara alamiah, kaum wanita cenderung melebihi jumlah kaum pria. Realitas
tersebut, terbukti pada pemilu tahun 1999 yang menunjukkan data pemilih kaum
wanita mencapai jumlah 52%, sedangkan laki-laki 48%, artinya sekitar 110 juta
pemilih atau sekitar 57,2 juta, jumlah pemilih adalah wanita, sedangkan laki-laki
cuma 52,8 juta orang dan usia para pemilih tersebut adalah usia siap nikah.69
Kenyataan ini kemudian berimplikasi pada pandangan dibolehkannya berpoligami,
tetapi jika dilarang, maka besar kemungkinan akan ada 4,4 juta wanita yang tidak
mendapat pasangan hidup. Sekalipun mungkin seseorang dapat mengarahkan 1 juta
wanita untuk melajang, akan tetapi bagaimana dengan nasib 3,4 juta wanita lainnya.
Untuk kebutuhan finansial, mungkin jutaan wanita tersebut bisa memenuhinya
dengan aktifitas bekerja, tetapi bagaimana dengan kebutuhan biologisnya.
Jika kita melihat di negara-negara yang melarang poligami dan melegalisasi
pelacuran dan perselinguhan yang di anggap sesuatu yang biasa, seperti di Amerika,
Swedia, Inggris, Italia dan lain-lain. Julio Iglesias dengan bangga mengaku pernah
meniduri 2.000 wanita, jika kasus demikian terus berlarut dan terjadi, maka
dimungkinkan wanita akan melahirkan anak yang tidak diketahui bapaknya, bahkan
bisa jadi seorang anak wanita melakukan incest dengan bapaknya sendiri, akibat dari
pergaulan bebas atau pelacuran. Seperti pernah terjadi di Inggris, seorang hakim
wanita shock berat karena anaknya ternyata terlibat hubungan seks dengan bekas
pacarnya yang telah memberinya benih.
Poligami dalam hukum positif terdapat pada pasal 5 ayat 1 UPP menyatakan
bahwa poligami; Pertama harus mendapat persetujuan pihak istri; Kedua suami harus
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mampu mejamin keperluan hidup istri, dan; Ketiga suami harus berlaku adil terhadap
istri dan anak-anaknya. Sedangkan pelaksanaan dan prosedur poligami dapat dilihat
pada PP nomor 9 tahun 1975, pasal 40 yang menyatakan bahwa bila seorang suami
bermaksud untuk berpoligami lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan
permohonan secara tertulis pada pengadilan agama. Poligami pada poin ketiga di atas
adalah keadilan, jika aspek keadilan ditekankan pada konteks cinta dan kasih sayang,
maka poligami menjadi sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Lebih-lebih jika adil
dijadikan sebagai syarat dalam berpoligami, maka kemungkinan sulit terpenuhi, tetapi
sebaliknya jika poligami merupakan suatu hal yang wajib, maka siapapun bisa
berpoligami tanpa harus memeriksakan apakah orang tersebut adil atau tidak.
Tampaknya KHI dalam hal poligami lebih cenderung menempatkan adil sebagai
syarat yang harus dipenuhi pada suami, ketika hendak melakukan pologami.70
Imanuddin Husein menyatakan bahwa poligami dalam al-Qur‟an mengadung
hikmah dan pesan strategis yang dapat diaktualisasikan untuk kebahagiaan manusia.
Baginya poligami memiliki nilai sosial ekonomis untuk mengangkat harkat dan
martabat wanita. Untuk itulah Islam telah mensyari‟atkan poligami lengkap dengan
adab yang harus dijunjung tinggi bagi setiap laki-laki yang akan berpoligami.
Sedangkan Quraish Shihab membolehkan poligami dalam kondisi darurat dengan
persyaratan yang cukup ketat. Tidak dapat dipungkiri memang tindakan poligami,
dahulu hingga sekarang tetap menjadi perdebatan yang terus menajam, sebab
poligami adalah persoalan yang bersifat pribadi dan kondisional bahkan tidak bisa
digeneralisir, seolah-olah syari‟at telah berlaku umum atau dapat dilakukan oleh
setiap orang. Artinya bagi pria yang mampu sebaiknya menghidupi lebih dari seorang
istri dan pria yang tidak mampu mencukupi kebutuhan finansial atau sehari-hari
sebaiknya menahan diri dan beristri satu saja. Sementara bagi seorang pria yang
memiliki kualifikasi standar kesangupan yang ideal dan mampu beristri lebih dari
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satu atau sebagai kebutuhan dirinya agar terpelihara dari perbuatan terlarang atau
sekira dapat berlaku adil, maka poligami diperbolehkan.
Larut dari permasalahan di atas, dalam berpoligami juga ada hak-hak yang
harus dipenuhi salah satu di antaranya adalah hak giliran. Menurut Imam Maliki dan
Syafi‟i, jika suami kawin dengan seorang gadis, maka ia harus tingal dirumah istri
tersebut, selama tujuh hari dan di rumah istri berstatus janda tiga hari dan bila ia
mempunyai istri baru, maka ia tidak bergilir pada istri yang telah dikawini terdahulu.
Hadis nabi saw.

ت ٲلبَ ػٕذ٘ب صالصب١ط اٌضٚٳرا رسٚ ,ط اٌجىر ٳلبَ ػٕذ ٘ب ضجؼبٚ ملسو هيلع هللا ىلص وبْ ٳرا رسٝٲْ إٌج
)ٍُِطٚ ٜ(ٲخرعٗ اٌجخبر
Sesunguhnya Nabi saw. apabila kawin dengan gadis, maka beliau tinggal padanya
selama tujuh hari, dan jika beliau kawin dengan janda, maka beliau tinggal padanya
selama tiga hari (HR. Bukhari dan Muslim).71
Abdurrahman al-Jaziri mengatakan bahwa hak kebutuhan seks, kasih sayang
dan giliran di antara istri-istri yang dikawinin, bukanlah suatu kewajiban bagi orang
yang berpoligami, sebab sebagai manusia, orang tidak akan mampu berbuat adil
dalam hal membagi kasih sayang, karena itu sesuatu yang bersifat sangat naluriah.
Jika keadilan diwajibkan secara mutlak pada hal-hal yang bersifat kualitatif, seperti
cinta atau giliran istri secara ketat, maka itu sulit dilakukan. Menurut Puspo Wardoyo
salah satu keindahan berpoligami, sebagaimana pernah diungkap keempat istrinya
(Rini Purwanti, Supriyanti, Anisa Nasution dan Intan Ratih Trilaksmi), adalah saling
memegang keadilan suami.72 Bagi mereka keadilan tidak perlu dikalkulasi secara
ketat dalam hitung-hitungan material. Misalnya, jumlah hari giliran, besarnya
pemberian uang belanja, atau fasilitas rumah tangga termasuk besar kecilnya
bangunan rumah. Supriyanti salah satu istri Puspo, menyatakan bahwa kunci
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keharmonisan dalam poligami yang dijalani di antara mereka adalah saling berfikir
positif dan mengalah untuk memenangkan lebih banyak pahala, sehingga jumlah gilir
pun bersifat fleksibel.73

Fenomena kehidupan seks di luar nikah
Kasus vidio porno Juni sampai Juli 2010 yang diperankan oleh sejumlah artis
ternama, telah mendominasi pemberitaan diberbagai media masa, baik TV, internet,
facebook, surat kabar, koran dan lain-lain adalah fakta yang mengambarkan wujud
dari perilaku seks yang menyimpang.74 Sekalipun di Indonesia telah disahkannya
Undang-undang tentang pidana pornografi dan pornoaksi. Namun perzinaan dan
perselingkuhan tetap memperlihatkan eksistensinya di berbagai level, baik artis
maupun kalangan orang biasa yang dirasa cukup meresahkan masyarakat dan bangsa.
Harry Zitterberg menyatakan dalam majalah Reader’r Degest, 90% penduduk Swedia
melakukan hubungan seksual sebelum menikah, 33% pengantin sudah hamil pada
saat mengelar perkawinan formal.75 Berdasar pada alasan tersebut, kiranya perlu
dilakukan langkah antisipasi tentang hubungan seksual di luar nikah tersebut, tidak
hanya di kalangan remaja tetapi juga di kalangan orang dewasa. Contoh fenomena
prostitusi jelas sesutu yang hidup di tengah masayarakat dan dilarang hukum agama.
Menyoal fakta media elektronik yang muda diakses seperti tersebut di
muka, memang tidak mudah untuk dihapus, sehingga prilaku seks menyimpang
leluasa dilakukan, sebab terlanjur meluas di berbagai negara bahkan dilegalkan
ditengah-tengah masyarakat. Prilaku seks di luar nikah, selama ini hampir tidak
terbendung dan terus menyebar diberbagai sudut kota, bahkan hotel kerap menjadi
ajang pemuas nafsu seks di luar nikah. Melihat kenyataan seperti itu, kiranya perlu
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adanya pendidikan seks yang sehat, bisa melalui jalur pendidikan, terapi olahraga,
berpuasa atau dengan cara kawin muda. Keseluruhan cara ini, dilakukan guna
mencegah dampak buruk yang kerap menimpa kaum muda yang sewaktu-waktu
dapat menyeret siapa saja ke noda hitam, seperti lokalisasi atau pekerja seks. Uniknya
banyak kaum muda yang tak merasa bahwa dirinya telah terseret dan menjadi korban
di tempat lokalisasi/prostitusi tersebut.76
Bermula dari arus budaya Barat, yang terus mempengaruhi kehidupan kaum
muda dalam berbagai media, menyebabkan kumpul kebo menjadi tren kehidupan di
kalangan remaja masa kini, terutama lapisan pemuda kaum bawah.77 Jika hal
demikian tidak ditemukan solusi yang tepat, maka besar kemungkinan kaum muda
akan jatuh ke dalam jurang perzianaan (adultery) yang lebih besar, jika tidak kawin,
tetapi kalau to marry berat dugaannya akan berbuat dzalim terhadap keluarganya.1
Dalam kondisi semacam itu, kaum muda dihadapkan pada pilihan dilematis, satu sisi
masalah seks atau to marry merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar sebagai
langkah pencegahan diri berbuat zina, namun di sisi lain menikah muda dikawatirkan
berdampak cerai, karena dianggap kurang mampu. Menikah adalah urusan bagi orang
yang beriman dan tak beriman, oleh muslim dan bukan muslim, oleh yang taat dan
yang tidak taat untuk menyalurkan syahwat mereka. Seperti halnya menyalurkan
keinginan makan dan minum yang merupakan tabiat hidup setiap individu, maka bisa
dikatakan marriage merupakan faktor terpenting sebagai sendi kehidupan dalam
mencapai posisi pranata sosial di masyarakat.
Pandangan tentang kawin siri yang tidak memperoleh justivikasi dari hukum
positif, banyak dikawatirkan atau diragukan oleh mayoritas masyarakat, karena dapat
menimbulkan adanya perkawinan yang diaggap tidak sah. Sedangkan perkawinan
yang dicatatkan di kantor KUA, akan memperoleh otoritas hak waris dalam kelurga,
semetara menikah sirri tidak memperoleh hak apa-apa, sekalipun secara agama sah-
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sah saja. Dua karakter model nikah yang berbeda inilah terkadang sering
menimbulkan resistensi, bahkan tidak sedikit mengadukan permasalahanya di BP4.
Sementara dalam hukum perdata Islam tentang perkawinan sirri masih dipandang
sesuatu yang tabu, meskipun aparat dalam kasus nikah sirri ini, belum mampu
melakukan penetrasi sanksi bagi pelanggar nikah tersebut. Fungsi hukum perdata
dalam hal ini, sebagian masyarakat memahami hanya sebagai penguat dalam
perkawinan, artinya dasar hukum agama masih memiliki pengaruh tersendiri,
sekalipun hukum perdata Islam telah berlaku bagi warga masyarakat Islam di
Indonesia, terutama yang beragama Islam. Hukum perkawinan yang muncul pada
tahun 1974, kemudian diperkuat lagi sejak tanggal 22 Juli 1991 yang disebut dengan
Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu, sebenarnya lebih menekankan pada ajaran nikah
agar dicatat di kantor KUA. Bahkan dalam KHI tersebut, rumusan-rumusanya banyak
dijadikan bahan rujukan penting dalam memutuskan perkara cerai di pengadilan
agama di seluruh Indonesia. 78
Formalisasi hukum perkawinan yang dirumuskan dalam Undang-undang
nomor 1 tahun 1974, pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 bagian f, yang menegaskan bahwa
perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya
dan kepercayaannya itu.3 Kendatipun demikian juga berlaku bagi umat Islam bukan
hukum Islam tetapi hukum nasional.

Terapan perkawinan dalam hukum positif
Rasulullah saw. pernah ditanya oleh seseorang tentang sesuatu amal yang
lebih baik. Lalu Rasul menjawab pertanyaan orang tersebut, yaitu “lidah yang selalu
berzikir, hati yang selalu mengucapkan terima kasih dan istri yang beriman yang
dapat membantu orang itu (suaminya) dalam kesuciannya (al-h{adi>th). Allah swt.
menetapkan hukum perkawinan di antara manusia, agar dapat membawa kebaikan
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hidup baik dari segi berhubungan antara laki-laki dan perempuan atau dalam hal
meberikan keturunan anak. Namun demikian dalam suatu perkawinan juga harus
didasari adanya kerelaan hati diantara mereka yang terikat sebagai suami istri (ayahibu), yaitu saling tolong menolong diantara mereka serta memberi manfaat kepada
yang lain.
Di antara para ahli fiqih menyatakan bahwa hukum perkawinan itu bisa
berubah sesuai dengan keadaannya, sehingga ada kalanya bisa wajib bila yang
bersangkutan memiliki kemampuan dan condong pada perkawinan tersebut atau
kawatir jatuh dalam lubang perzinaan, jika orang tersebut tidak kawin. Hukum
menikah bisa menjadi haram, jika salah satu diantaranya dapat di pastikan berbuat
aniaya atau tidak memiliki kemampuan buat memenuhi tugasnya. Selain tersebut,
nikah diharamkan, karena kebutuhan keluarga tidak terpenuhi atau lemah syahwat,
impoten, mengindap penyakit kelamin berbahaya, tidak bertangung jawab terhadap
kehidupan istri dan anak, serta menyangkut tugas lain dalam kehidupan rumah
tangga.9
Demi terwujudnya tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan
divorce, dan mendapat keturunan yang baik dan sah. Maka menurut Undang-undang
nomor 1 tahun 1974 di antaranya adalah bagi laki-laki yang hendak kawin harus
berusia 19 tahun dan wanita 16 tahun.79 Berikutnya membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasar pada pernyataan
tersebut, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau
kerohanian, artinya perkawinan bukan sekedar memenuhi unsur lahir, akan tetapi
juga unsur batin. Penegasan tentang umur 16 tahun bagi wanita yang hendak menikah
seperti tersebut, sering diabaikan pihak orang tua, terutama bagi pihak perempuan.
Seperti kasus di beberapa kantor KUA di wilayah Jombang tidak sedikit memberi
dispensasi bagi wanita yang hendak menikah padahal masih berumur di bawa 16
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tahun.80 Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak wanita yang menikah di bawah
ketentuan tersebut,81 sehingga batas umur 16 tahun sesungguhnya bisa ditolelir pihak
aparat pemerintah atau disuap dengan uang.82
Merujuk pada penjelasan di atas, bahwa perkawinan usia muda banyak
menimbulkan dampak negatif, seperti perceraian yang terjadi di pengadilan agama
Jombang. Hal itu dapat di ungkap melalui data, bahwa perkawinan usia muda
menempati urutan pertama berjumlah 273 pertriwulan di banding kawin usia dewasa
umur 25 tahun hingga 29 tahun berjumlah 94 orang.83 Sementara yang cerai muda di
pengadilan agama berjumlah 40 orang dan dewasa 31 orang. Dengan demikian,
perkawinan usia muda dapat dinyatakan tidak sedikit membawah manfaat, akan tetapi
membawa banyak mafsadah bagi kelangsungan hidup berumah tangga. Selain itu,
bila perkawinan usia muda dilihat dari sudut sensus kependudukan, bisa
menyebabkan laju pertumbuhan dan kelahiran anak yang lebih tinggi, jika dibanding
dengan batas usia dewasa. Atas dasar itu, perkawinan usia muda atau di bawah umur
kiranya perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan, seperti KB, umur 16 tahun ke
atas atau sesuai petunjuk Undang-undang yang berlaku di Indonesia.84
Berkaitan dengan pasal 7 ayat 1 UUD nomor 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa
calon mempelai wanita harus telah berusia 16 tahun dan bagi calon mempelai pria
telah berusia 19 tahun. Namun demikian oleh Undang-undang memberikan
kelonggaran apabila masing-masing pihak belum mencapai umur 21 tahun, maka
harus mendapat izin dari orang tuanya. Kemudian pasal 6 ayat 2 juga memepertegas
alasan di atas, yang menunjukkan bahwa seorang yang belum mencapai umur 21
tahun maka dianggap belum dewasa. Jadi yang dimaksudkan perkawinan usia muda
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adalah perkawinan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang belum genap mencapai
umur 21 tahun.85
Berdasarkan apa yang tertera di atas, dapat dinyatakan bahwa meskipun
banyak terjadi pelangaran terhadap Undang-undang perkawinan, namun tidak ada
ketegasan sanksi hukum untuk menjerat bagi yang melangar, terutama bagi mereka
yang belum mencapai umur 16 tahun bagi wanita, dan 19 tahun bagi pria. Bahkan
banyak orang yang justru mintak dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang
ditunjuk oleh kedua orang tua, baik pihak laki-laki maupun wanita agar dapat
melangsungkan perkawinan (pasal 7 ayat 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974).
Sesuai dengan karakter buku ini, dihadirkan untuk memberikan pemahaman
tentang menikah muda yang setuju untuk ditunaikan karena didorong oleh semangat
mengikuti ajaran Islam. Sementara kelompok yang menolak menikah muda, kerana
alasan banyaknya kasus cerai kaum muda di pengadilan agama. Memang satu sisi
ajaran Islam menyerukan menikah muda, namun di sisi lain saat ini telah berhadapan
dengan berbagai kesulitan dan tantangan, terutama masalah lapangan kerja. Menurut
Aa Gym, menikah muda harus memiliki tekad dan semangat baja, dalam merahi
kebahagiaan istri atau rumah tangga. Karena itu pekerjaan apapun yang ada di depan
mata harus dijalaninya dengan sabar dan penuh pengharapan kepada Sang Rabbul
Jalil. Senada dengan Aa Gym adalah pandangan Musa Asy‟ari seorang ilmuwan yang
melakukan pernikahan semasa kuliah. Ia tidak menyangka jika dirinya akan menjadi
orang besar dan terpandang, padahal sebelumnya mereka pernah jatuh bagun untuk
membiayai kebutuhan anak istri. Bahkan ia rela berjualan baju yang ditawarkan pada
anak mahasiswa saat masih duduk di bangku kuliah.
Dengan merujuk pada peristiwa di atas, menikah muda merupakan suatu
keniscayaan, di samping harus siap menanggung resiko, seperti bekerja keras mencari
nafkah, sabar dan niat menikah untuk memelihara kesucian dari pengaruh negatif
yang menjurus pada perzinaan. Ada yang bilang bahwa menikah muda sangat rentan
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dengan kasus perceraian, akan tetapi pernyataan itu tidak sepenuhnya benar, karena
setelah data dicroscek menunjukkan bahwa yang menikah muda sebanyak 273 dan
yang cerai berjumlah 40 orang. Hal ini mengambarkan bahwa adanya persoalan yang
masih tersisa untuk dibicarakan kepada masing-masing pelaku kawin muda atau yang
bercerai di pengadilan agama, merupakan hasil pemahaman aktor yang diharapkan
nantinya akan memperoleh gambaran secara mendalam tentang dampak perkawinan
usia muda terhadap perceraian di pengadilan agama.
Berangkat dari permasalahan di atas, buku ini sesungguhnya mengkaji tentang
bagaimana tindakan kawin usia muda terhadap kasus perceraian di pengadilan agama
Jombang Jawa Timur. Selain berupaya mendeskripsikan terapan perkawinan usia
muda di bawah umur 19 tahun bagi laki-laki, dan 16 tahun ke bawah bagi perempuan
dalam bingkai hukum positif yang ada di wilayah tertentu.
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BAB III
WASPADA TERHADAP PERKAWINAN USIA MUDA

Menguak perkawinan usia muda
Perkawinan usia muda yang banyak menimbulkan dampak perceraian
muncul secara terlembaga, baik yang menerima maupun yang menolak tidak
dapat dilepaskan dari situasi yang terus berkembang. Perkawinan usia muda, bisa
datang karena dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, interaksi sosial dan
genealogi pengetahuan agama. Sementara perceraian bisa terjadi karena faktor
krisis akhlak, ekonomi, menikah muda, KDRT, selingkuh dan lain-lain yang
secara keseluruhan dapat menghampiri kapan saja, dan bahkan mungkin tak
terduka sebelumnya dalam kehidupan rumah tangga. Perkawinan usia muda yang
berdampak pada perceraian, juga bisa dilihat dari sisi pendidikan baik MTsN,
SMP, SMA atau sarjana. Tingkat SMP kebawa perceraian menempati urutan
paling banyak di banding dengan pendidikan tingkat sarjana.
Pernyataan di atas, mengambarkan bahwa kasus cerai banyak dipengaruhi
oleh adanya faktor pendidikan, sebagai akibat dari krisis akhlak, menikah muda
dan selingkuh, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat modern. Selain itu, pula
perlu diketahui bahwa faktor latar belakang kondisi sosial, juga turut menentukan
terjadinya perceraian, sehingga menarik untuk di tulis dalam buku ini. Studi ini
sangat penting, karena dapat digunakan sebagai bahan rujukan, terutama tentang
pemahaman yang beraliran sosiologi agama. Selain itu buku ini juga diharapkan

89

secara praktis bisa menjadi model pemahaman tentang analisis pola dialektika
Undang-undang perkawinan dengan fiqih Islam, yang tercakup dalam bingkai
hukum positif.
Dari hasil buku ini diharapkan nantinya bisa diperoleh gambaran tentang
perkawinan muda dan pola tindakan cerai di pengadilan agama. Di lihat dari sisi
profil kependudukan, Kabupaten Jombang sejak tahun 2002 sampai 2003
penduduknya berjumlah 16.1134 orang, diantaranya seratus dua puluh lima orang
buta huruf, lima ratus sembilan puluh tujuh berpendidikan sekolah dasar, dua
ratus delapan puluh orang berpendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. Dan enam
ribu dua ratus orang sarjana dan sisanya belum jelas statusnya. Dengan demikian
jika di tinjau dari segi pendidikan, maka boleh dikatakan warganya telah
memasuki pra maju atau menengah ke atas.
Perkawinan usia muda yang berlangsung di Kabupaten Jombang
kebanyakan dilakukan oleh warga pedesaan. Jika hal ini dikaitkan dengan
keadaan tersebut di atas, maka dapat diuraikan beberapa faktor yang
mempengaruhi terjadinya perkawinan usia nuda antara lain.
a. Tingkat pendidikan yang masih kurang
b. Pola berfikir masyarakat pedesaan yang masih sederhana sehingga masih ada
diantara mereka yang melakukan kawin paksa terhadap anak-anak mereka.
c. Masih ada orang tua yang beranggapan bahwa dengan segera menikahkan
anaknya, maka akan berkurang beban tanggungannya.
d. Pengertian dan kesadaran masyarakat akan tujuan dari perkawinan yang ideal
belum tersosialisasi dengan baik.
Menanggapi masalah perkawinan usia muda, masyarakat Jombang sangat
beragam, hal itu dapat dilihat dari cara pandang pengertian tentang perkawian
usia muda yang positif yang didorong oleh motif agama. Sementara yang
memperoleh justivikasi dari pengadilan agama membedakan pengertian
perkawinan muda di bawa umur 16 tahun bagi perempun, adalah bertentangan
dengan ketentuan Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974. Searah
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dengan pernyataan tersebut, adalah peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975,
secara benar dan konsekwen, jika ingin melangsungkan perkawinan bagi orang
yang belum mencapai umur 21 tahun, maka harus mendapat izin dari kedua orang
tua (pasal 6 ayat 2 UUP No.1 tahun 1974). Sedangkan dalam pasal 7 ayat 1 UUP
No.1 tahun 1974, menyebutkan bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak
pria telah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16
tahun. Jadi bila ada upacara perkawinan yang diselenggarakan sebelum mencapai
umur tersebut di atas, maka di anggap melanggar ketentuan UUP No.1 tahun
1974.
Sebagai pembanding dalam pelaksanaan pasal tersebut di muka, maka
disyaratkan kepada calon mempelai untuk menunjukkan akte kelahiran, serta
mengkopinya atau melapirkannya dalam bentuk permohonan perkawinan.
Sekalipun hal itu merupakan bagian dari program rutin dari pihak pengadilan
agama Jombang. Misalnya mengadakan program penyuluhan hukum perkawinan
kepada masyarakat, dengan harapan untuk memberi pencerahan tentang
kesadaran pengamalan Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Menurut pengakuan
salah satu pejabat setempat, dalam berbagai kesempatan pihak pengadilan,
sebenarnya telah memberikan penyuluhan hukum tentang menikah, agar
masyarakat dapat lebih memahami makna nikah dan tujuan hakiki dari nikah yang
dimaksud.
Untuk memperkuat UUP di atas tentang hukum perkawinan, perlu
ditegaskan pula perihal tentang kesiapan mental dari calon mempelai, agar tujuan
dan niat suci dari perkawinan itu bisa dicapai. Kendatipun demikian UUP di atas,
dalam tataran aplikasinya masih terkendala oleh adanya penyimpanganpenyimpangan yang dilakukan aparat pegawai sendiri, seperti pemberian
dispensasi. Hal ini menunjukkan bahwa legalitas kawin di bawah umur 16 tahun
masih mendapat perlakuan tersendiri oleh pihak aparat setempat, sehingga orang
tua jika menghendaki anaknya kawin meskipun belum cukup umur, mereka akan
mengajukan permohonan dispensasi. Langkah ini biasa ditempuh oleh masyarakat
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dan dianggap tidak menyalahi aturan, karena merupakan upaya hukum
sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 7 ayat 2 UUP No. 1 tahun 1974.
Adapun mengenai praktik dari tindakan perkawinan usia di bawah umur 16
tahun, melalui cara dispensasi di pengadilan agama Jombang adalah sebagai
berikut :
1. Pengajuan permohonan dispensasi kepada pengadilan agama dengan
ketentuan seperti di bawah ini:
a. Permohonan yang diajukan kepada ketua pengadilan agama yang berada
di wilayahnya.
b. Permohonan dispensasi dibubuhi materai Rp. 2.000,c. Mencantumkan identitas pemohon serta alamat lengkap.
d. Mencantumkan identitas yang dimintakan dispensasi.
e. Mencantumkan alasan-alasan yang benar.
f. Mencantumkan petitum atau permintaan-permintaan.
g. Penutup.
2. Setelah semua ketentuan-ketentuan itu dilengkapi, permohonan itu diajukan
pada panitera kepala kemudian diadakan pemeriksaan secukupnya.
3. Pemohon kemudian membayar biaya perkara pada bagian keuangan
pengadilan agama.
4. Setelah membayar biaya perkara permohonan diberikan kepada ketua
pengadilan agama melalui kasubid permohonan.
5. Kemudian ketua pengadilan dalam waktu tidak lebih dari satu bulan
menunjuk hakim untuk menyidangkan.
6. Hakim menentukan hari persidangan sampai selesai.
7. Setelah mengadakan penelitian dan pemeriksaan terhadap yang dimintakan
dispensasi

dengan

melalui

pertimbangan-pertimbangan

maka

hakim

memberikan keputusannya.
Untuk melakukan atau memberikan keputusan, hakim pengadilan agama
perlu memperhatikan beberapa pertimbangan sebagai dasar pemberian dispensasi
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di antaranya: a) Calon mempelai tersebut telah menunjukkan sifat kedewasaan
yang dimaksud, artinya ciri-ciri kedewasaan seseorang telah diperoleh melalui
bentuk fisik dan mentalnya, seperti layaknya orang yang sudah dewasa. b) Sudah
saling cinta-mencintai dalam arti mereka sudah melakukan pacaran yang serius.
c) Calon suami sudah mempunyai pegangan tetap atau mempunyai borkah
(cadangan harta) yang

dapat mendukung berlangsungnya rumah tangga. d)

Pertimbangan demi ketentraman dari pihak-pihak yang akan melakukan
perkawinan. f) Tidak ada unsur paksaan, untuk menghindari adanya pihak-pihak
yang dirugikan demi kebahagiaan dalam rumah tangga kelak. g) Kedua belah
pihak sudah pernah berhubungan intim dalam satu rumah.
Model permohonan dispensasi di atas, merupakan rumusan yang dijadikan
hakim dalam memberi keputusan perkara, seputar perkawian di bawah umur.
Akan tetapi seorang hakim baru akan mengabulkan permohonan dipensasi, jika
kondisi pertimbangan tersebut di atas, terpenuhi dari kedua belah pihak atau
alasan yang diajukannya. Sebaliknya permohonan dispensasi bisa ditolak, bila
kondisi kedua belah pihak tidak memenuhi alasan yang diajukan atau
pertimbangan-pertimbangan syarat yang dimaksud. Jadi tidak semua permohonan
dispensasi selalu dikabulkan oleh hakim. Artinya setiap pemohon dispensasi
harus didasarkan pada pertimbagan Undang-undang yang berlaku sebagaimana
termuat dalam pasal 7 ayat 2 UUP no. 1 tahun 1974.

Faktor-faktor penyebab perceraian
Di beberapa wilayah atau daerah kasus perceraian sering terjadi disebabkan
karena adanya faktor, krisis akhlak, ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, kawin
paksa, usia muda, perselingkuhan dan lain-lain. Bisri Mustaqim seorang hakim di
pengadilan agama Surabaya, menyatakan bahwa dalam satu tahunnya telah
menyelesaikan kasus cerai sekitar 2530 orang secara keseluruhan disebabkan adanya
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faktor tersebut di atas.86 Sedangkan di Jombang kasus cerai usia muda
perperbulannya rata-rata mencapai 40 hingga 60 orang. Realitas ini menunjukkan
bahwa angka perceraian masih cukup tinggi, bahkan berdasarkan kasus cerai yang
masuk di pengadilan agama Jombang banyak dilakukan oleh pasangan suami istri
yang masih tergolong muda.
Kasus perceraian di pengadilan

agama, secara keseluruhan dapat dibagi

sebagai berikut:
a. Taklik-talak, yaitu perceraian yang terjadi karena suami melanggar perjanjian
yang sudah diucapkan kepada istrinya sesudah akad nikah dilakukan.
b. Gugat talak atau gugatan cerai, yaitu gugatan yang dilakukan oleh pihak istri
karena alasan-alasan tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku,
sedangkan alasan cerai gugat bisa diajukan kepada pengadilan agama, agar
kasus perceraiannya dapat diselesaikan. Undang-undang mengenai cerai gugat
telah diatur dalam pasal 19 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975.
c. Cerai Talak, yaitu perceraian yang dilakukan oleh suami dengan melakukan
ikrar talak di depan sidang pengadilan.
d. Rida, yaitu perceraian oleh karena salah satu pihak telah keluar dari agama
Islam (murtad).

Sistem dan tata cara perceraian
Mengenai pelaksanaan dan tata cara perceraian, dalam hal ini dapat dilihat
sebagaimana ketentuan sebagai berikut :
a. Mengajukan permohonan perceraian secara tertulis kepada ketua pengadilan
agama, yang berada pada wilayah hukum pengadilan dengan dibumbuhi materai
Rp. 2.000,- kemudian mencantumkan identitas lengkap pemohon dan termohon
juga mencantumkan mengenai alasan-alasan sebagai dasar perceraian dan
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mencantumkan petitum atau permintaan kepada pengadilan mengabulkan
perceraiannya.
b. Permohonan diajukan kepada panitera kepala yang diadakan pemeriksaan
sebelumnya.
c. Pemohon membayar biaya perkara.
d. Permohonan diberikan kepada kepala sub permohonan yang diteruskan sampai
kepada ketua pengadilan.
e. Kemudian ketua pengadilan tidak lebih dari satu bulan memberikan kepada hakim
untuk menyidangkan.
f. Hakim menentukan hari persidangan
g. Hakim memanggil para pihak yang berperkara dan datang pada hari persidangan,
untuk keperluan keterangan saksi-saksi.
h. Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk
melakukan perdamaian.
i. Untuk cerai talak, hakim menentukan hari pelaksanaan pengucapan talak.
Dalam persidangan hakim memberikan nasehat dengan pemeriksaan pokok
perkara yang dilangsungkan dalam sidang tertutup untuk umum, dengan tahapantahapan sebagai berikut :
-

Pembacaan permohonan surat gugat

-

Jawaban

-

Replik

-

Pembuktian

-

Kesimpulan

-

Musyawarah majelis

-

Putusan

Problema perkawinan usia muda terhadap perceraian
Masalah perceraian yang terjadi pada usia muda di pengadilan agama
sebagian besar dilakukan oleh kaum muda-mudi, hal ini terlihat pada sebagian besar
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mereka yang melakukan perceraian di pengadilan agama, rata-rata masih tergolong
usia muda, bahkan ada yang masih berumur 18 sampai 20 tahun.87 Kondisi riil seperti
itu, memperlihatkan adanya kesenjangan usaha pengadilan agama dan KUA belum
sinergi di lapangan.
Perkawinan usia muda yang sering menjadi pemicu terjadinya kasus
perceraian, umumnya disebabkan bagi mereka yang belum memiliki pekerjaan tetap,
kesiapan mental atau kodisi psichis serta tanggung jawab terhadap beban yang belum
mampu ditanggungnya. Selain masalah tersebut, tingkat kedewasaan dan kematangan
berpikir juga turut menentukan arah pengendalian kehidupan rumah tangga yang
sehat dan harmonis. Karena itu, tidak jarang masalah kecil bisa saja bergeser menjadi
pertengkaran yang lebih besar, bahkan percecokan yang mumungkinkan timbulnya
konflik mahligai rumah tangga (cerai).
Bagi mereka yang umumnya bercerai, biasanya ia belum mampu hidup
berumah tangga secara mandiri atau karena alasan tempat tingal, sehingga ia terpaksa
harus tingal di tempat kediaman orang tua atau memilih pisah rumah. Tempat tinggal
juga kerap menjadi alasan perselisihan dan berakhir pada pilihan cerai. Karena dua
keluarga yang berkumpul dalam satu rumah dapat berpotensi konflik dan sewaktuwaktu dapat terjadi putusnya hubungan keluarga, disebabkan adanya salah satu pihak
memiliki komitmen yang berbeda.
Persoalan berikut adalah pernikahan semasa muda yang tidak berbekal materi
dan hanya mengandalkan tekad, juga bisa berakibat perkawinan usia muda menemui
kegagalan dalam membina rumah tangga. Usia muda adalah fase di mana individu
jiwanya masih labil atau belum stabil atau dalam hal memegang teguh pendirian
sering kali tak terkendali bahkan muda diterpa emosi dan nafsu amarah. Demikian
masalah tanggung jawab, mereka juga sering diabaikan, hidup semaunya dan lebih
mementingkan urusan pribadi. Karena sebab itu, kawin di usia muda juga rawan
memicu terjadi konflik yang umumnya dilakukan oleh kaum muda yang belum
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memiliki kesabaran yang mantab dan pekerjaan yang tetap, sehingga berujung pada
perceraian.
Berdasarkan penjelasan di atas, sebagian besar perceraian di lakukan oleh
pasangan suami istri yang masih tergolong muda. Sehingga tak heran jika sekarang
banyak bermunculan janda-janda dan duda-duda serta anak-anak yang lahir tidak
menentu nasibnya, karena kehilangan ayah dan ibu akibat bercerai. Hancurnya
keutuhan rumah tangga banyak disebabkan kurang adanya kesiapan yang matang
baik secara ekonomi maupun mental dalam membina rumah tangga, sehingga mereka
tak jarang bercerai. Perceraian bisa datang dari pihak suami karena alasan tidak
mampu memberi nafkah kepada sang istri atau sebaliknya istri yang tidak terima atas
perlakuan kasar sang suami, juga dapat menyebabkan cerai. Faktor kedewasaan dari
kedua belah pihak suami-istri, kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi cobaan
hidup serta dapat mengendalikan nafsu amarah dan emosi juga harus dikuasai, jika
ingin selamat dari maligai rumah tangga.
Perkawinan usia muda merupakan usia yang rentan dan berpotensi konflik,
karena dimungkinkan belum puas menikmati kebahagiaan masa remaja, apalagi jika
dalam membina rumah tangga tidak dibantu oleh orang tua, maka besar kemunkinan
akan terjadi kesenjangan atau penyelewengan. Kesenjangan dalam suatu perkawinan
bisa terjadi disebabkan karena kelemahan masing-masing kedua belah pihak, dalam
memperoleh kebahagiaan hidup, atau karena lemah jiwanya. Kesenjangan juga dapat
ditimbulkan karena adaya krisis akhlak, kekerasan dalam rumah tangga, selingkuh,
cemburu, kawin paksa, ekonomi lemah dan lain-lain yang secara keseluruhan dapat
menyebabkan terjadinya perceraian.
Berpijak dari uraian di atas, sikap egois, angkuh, tak mau mengalah yang
terus melekat pada kedua belah pihak suami dan istri, yang terus diperturutkan, juga
merupakan bagian dari kesenjangan tersebut di atas. Artinya bahwa ekspresi
kesadaran dan kesabaran dalam membina hidup berumah tangga belum
memperlihatkan sifat kedewasaan atau memiliki wawasan, yang bisa membekali diri
dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Karena itu, bagi pasangan yang menikah
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di usia muda perlu kiranya kesiapan tekad yang mantab, mental yang kuat, siap
bekerja keras dan juga kesabaran yang penuh dengan harapan, guna menyelesaikan
sewaktu-waktu terjadinya konflik dalam rumah tangga.

BAB IV
MEMAHAMIA FENOMENA NIKAH USIA MUDA

Konsep triad dialektis
Di tengah dominasi pengaruh gerakan feminis di Barat secara selektif peran
kaum perempuan epidemik dengan kejahatan, ingkar hukum dan kebebasan seks
haram yang berakibat hancurnya keluarga. Berkaitan dengan masalah tersebut, buku
ini akan mengupas perkawinan usia muda yang berdampak pada peceraian secara
bersamaan saling mempengaruhi. Antara ajaran Islam dan hukum positif saling
menyapa. Model pendekatan ini, secara diametral (terpisah) mempertentangkan
kesadaran individu dan struktur kelembagaan formal. Peter L. Berger, melalui
pendekatan eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi yang disebut “triad dialektis”88
akan digunakan dalam memberikan gambaran struktur objektif tentang perkawinan
usia muda dengan mempertimbangan dampak perceraian yang muncul dari
pemahaman individu, merupakan produk yang dibentuknya sendiri.

1. Eksternalisasi: momen individuasi
Dinamika ekternalisasi merupakan proses awal dalam rekonseptualisasi
sosiologi hukum. Ia merupakan momen individuasi diri (kesadaran diri) dengan
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realitas sosial masyarakat yang berbeda atau dirinya berbeda dengan masyarakat
lainnya. Dalam momen ini, sarana yang digunakan adalah bahasa (teks) dan tindakan
sosial. Manusia menggunakan bahasa untuk melakukan individuasi dengan dunia
nomos (hukum ciptaan individu-individu yang otonom)-nya sendiri, artinya
tindakannya itu disesuaikan dengan kesadaran akan hak-hak universal manusia yang
bersifat asasi, yang muncul dari struktur realitas sosial. Pada momen ini, terkadang
dijumpai orang yang mampu berindividuasi dengan hukum dan juga ada yang tidak
mampu berindividuasi. Perkawinan usia muda yang berdampak pada perceraian
adalah wujud tindakan yang tergantung pada mampu atau tidaknya individu untuk
mengendalikan emosi atau mental dalam mempertahankan rumah tangga. Secara
konseptual momen ekternal dengan dunia sosial dapat mempengaruhi pemahaman
positif. Hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.
Pertama, pemahaman individu melaui teks-teks suci. Pernyataan di dalam
teks-teks suci (al-Qur‟an, hadis dan fikih), Undang-undang perkawinan nomor 1
tahun 1974 dalam hukum positif dapat dipakai sebagai pijakan untuk untuk
memberikan legitimasi tentang “benar” atau “tidakanya” perkawinan usia yang
dilakukan oleh ulama terdahulu yang disebut salaf as-salih, maupun ulama modern
yang memiliki kemampuan untuk menterjemahkan ajaran nikah sesuai dengan
interpretasinya. Pemikiran dan pernyataan yang dikemukakan dalam berbagai
momentum, seperti seminar, sarasehan, lokakarya, khutbah jum‟at, pengajian
temporal, diskusi, surat kabar, jurnal atau artikel dan lainnya memberikan gambaran
bahwa hakikatnya didapati teks-teks suci (al-Qur‟an, hadis dan fikih), Undangundang perkawinan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan perkawinan dan
perceraian dalam berbagai wilayah. Tidak jarang seminar yang dilakukan dikampus,
masjid atau dimedia elektronik kebanyakan mengunkap perlunya menjaga dan
mempertahankan mahligai hubungan perkawinan/rumah tangga dalam berbagai
tempat. Banyak di ungkap tentang pentingnya pencatatan nikah di KUA,
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penyelesaian kasus cerai di pengadilan agama dan sebagainya. Pemahaman hukum
nikah, cerai, rujuk dan poligami terutama untuk tujuan dalam mengatasi kesenjangan
moral, akhlak, ekonomi dan kejahatan asusila adalah tindakan terpuji. Tindakan
kawin usia muda, karena takut jatuh kelembah hitam adalah tindakan mulia.
Perkawinan usia muda adalah tindakan dilematis, satu sisi belum mampu secara
finansial berumah tangga, namun disisi lain adalah untuk mengendalikan nafsu
syahwat atau memperoleh keturunan sah adalah cita-cita syari‟at Islam.
Setiap upacara perkawinan memiliki dasar legitimasi masing-masing. Bisa
dari sejarah sosial hukum, Undang-undang, tradisi, kitab suci atau karya fikih
terdahulu maupun kontemporer yang dianggap sebagai referensi penting dalam
melaksanakan perkawinan. Salah satu dari referensi penting adalah kitab Bidayatul
Mujtahid merupakan kitab standar yang membahas di antaranya tentang nikah, wali,
saksi, cerai, talak dan seterusnya dapat dijadikan sebagai kitab rujukan utama yang
mendasari tindakan perkawinan usia muda di pengadilan agama. Kitbah nikah, cara
akad nikah, syarat nikah, nafkah, hak suami istri hingga pemeliharaan anak sebagai
suatu kewajiban, ternyata bersumber dari kitab ini. Demikian juga masalah nikah
mut‟ah, muhallil, pertukaran dan pinangan atas pinangan, sebagai sesuatu yang wajib
dihindari/dilakukan, ternyata juga bersumber dari sejarah pada masa Nabi saw. para
sahabat, tabi‟-tabi‟in, yang diyakini sebagai kebenaran-kebenaran historis yang
keseluruhannya dapat digunakan untuk mendasari perkawinan usia muda ke dalam
hukum positif.
Perkawinan usia muda dan cerai yang diselenggarakan di KUA serta putusan
cerai di pengadilan agama sesungguhnya telah memiliki dasar rujukan, baik yang
bersumber dari teks-teks suci al-Qur‟an, hadis, teks-teks fikih terdahulu, Undangundang perkawinan yang dianggap sebagai rujukan dan dasar penting dalam
melakukan perkawinan usia muda. Perceraian yang terjadi di pengadilan agama yang
disebabkan oleh krisis akhlak, ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, kawin usia

90-91.
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muda dianggap sebagai fenomena warisan masa lalu yang bersumber dari sejarah
sosial hukum. Selain itu, kawin usia muda juga memiliki rujukan teks suci yang
besumber dari al-hadis (al-Jamaa‟ah)
Kawin usia muda adalah kategori nikah dibawah umur 16 tahun kebawa yang
dilakukan kaum muda mudi, melalui pencatatan di KUA yang telah disahkan
berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Teknis pelaksanaan perkawinan
usia muda diperoleh melalui dispensasi dari KUA atau pengadilan agama yang
disepakati kedua belah pihak juga memperoleh legitimasi dari teks-teks suci baik alQur‟an, hadis atau hasil penafsiran mereka sendiri. Perkawinan usia muda
sesungguhnya telah ada semenjak Nabi Muhammad saw.89 sehingga memiliki
rujukan tekstual maupun historis. Sedangkan cerai gugat pihak istri di pengadilan
agama juga memperoleh legitimasi dari Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun
1974.
Jika dilihat dari segi substansi perkawinan usia muda dan perceraian yang
sering terjadi pada kaum muda, secara keseluruhan dianggap memiliki basis nilai
dalam ajaran hukum Islam. Memang perkawinan usia muda dan kasus perceraian
akibat krisis akhlak, ekonomi, faktor usia muda, KDRT dan perselingkuhan adalah
jenis-jenis perkara yang kompleks yang sering menyebabkan perceraian usia muda.
Hal itu dapat dilihat dari sudut pandang pemahaman agama, sosial, budaya, ekonomi
dan Undang-undang perkawinan dalam hukum positif yang hidup dalam masyarakat.
Namun demikian, inti dari perkawianan usia muda ini sesungguhnya adalah untuk
meneladani

sunnah

Nabi

saw.

selain

takut

terseret

pada

prilaku

seks

bebas/menyimpang, terutama bagi kaum yang masih lemah imannya.
Perkawinan usia muda merupakan pilihan sulit, di satu sisi iman kita
terkadang mudah diterpa angin, muda goyah, mudah terangsang suara lembut atau
rayuan setan dan lain-lain. Secara keseluruhan dikawatirkan dapat menjurus pada
prilaku seks lawan jenis yang tak diinginkan. Pernikahan di usia muda sebenarnya
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memiliki legitimasi dari teks-teks suci, seperti al-Qur‟an, hadis, fikih, dan Undangundang juga dianggap memiliki basis tekstual dalam ajaran hukum Islam. Berbagai
macam ibadah yang berkaitan dengan upacara perkawinan tentunya memiliki dasar
teks sesuai dengan penefsirannya. Menikah semasa muda yang pernah dilakukan
Aisyah kepada Nabi saw. juga dianggap memiliki basis historis. Pernikahan pada usia
muda tak lain adalah pengamalan sejarah sunnah Nabi saw. yang ditulis dalam kitabkitab hadis dan fiqih terdahulu yang dapat diajarkan. Inti dari perkawinan usia muda
yang terjadi di pengadilan agama ini merupakan wujud dari ketaatan kepada Allah
dan semata-mata berniat suci untuk membangun magligai rumah tangga yang benarbenar dirahmati Allah.
Kedua, pemahaman dengan nilai-nilai dalam ajaran fikih tentang perkawinan
usia muda. Ada dua tindakan yang ditampilkan dalam proses pemahaman tindakan
kawin usia muda dengan nilai kesunnahan dalam ajaran Islam, penerimaan dan
penolakan. Penerimaan terhadap nilai-nilai ajaran fikih tentang kawin usia muda
biasanya berwujud pada tindakan antisipasi dalam berbagai aktivitas pergaulan anak
muda yang dilakukan di bebagai wilayah, kampus atau intitusi sosial. Banyaknya
muda mudi yang kawin pada usia muda, menandakan bahwa secara umum para
pemuda/mudi menerima terhadap ajaran menikah muda yang telah dikonsep
sedemikian rupa oleh para ulama dan pemerintah melalui lembaga dan peraturan
Undang-undang perkawinan.90
Perkawinan Luthfiana Ulfah dengan Syekh Puji yang dilakukan pada usia
muda atau di bawah umur, juga mengindikasikan tindakan peneriaman terhadap
ajaran kawin usia muda meskipun sebagian umat Islam ada yang secara tegas
menolak. Bahkan di anggap melangar hak anak atau hukum perlindungan anak dalam
berbagai kegiatan, seperti pendidikan, hak menikmati masa remaja dan hak meraih
90
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cita-cita, yang keseluruhan memberikan gambaran bahwa masyarakat dan kaum
muda, terutama para remaja yang menerima terhadap perkawinan di usia muda yang
di anggap memiliki dasar hukum Islam dan konsekuensi-konsekuensi yang tercakup
dalam Undang-undang perkawinan.
Namun demikian, ada juga sebagian pemuda maupun ulama yang menolak
terhadap perkawinan usia muda dalam nilai-nilai ajaran fikih dahulu maupun fikih
kontemporer. Penolakan itu juga berbasis teks-teks suci atau fiqih berdasarkan cara
pandang mereka. Bentuk penolakan itu ialah dengan penggunaan bahasa, seperti
“kere”, “haram”, “melarat”, untuk memaknai perkawinan usia muda sebagai ajaran
agama, anggapan bahwa perkawinan usia muda itu bentuk eksploitasi, pemahaman
salah, bahkan tidak ada dasar mengenai hal itu. Sebagian yang lain juga ada yang
menganggap bahwa pemahaman tentang kebolehan nikah muda tersebut, telah
merekayasa teks suci dan bahkan dibanyak kalangan ada yang menilai bahwa kawin
usia muda adalah kejahatan seksual/prilaku yang menyimpang. Tidak puas sampai
disitu, mereka melakukan gerakan tindakan demonterasi sebagai salah satu wujud
terhadap penolakan kawin usia muda, sebagaimana yang pernah menimpah Luthfiana
Ulfah dengan Syekh Puji.91
Penolakan kawin usia muda tersebut, berbentuk bahasa dan tindakan, selain
berupa pernyataan sikap melalui media elektronik, seperti TV, internet, face book,
koran/surat kabar dan lain-lain. Secara keseluruhan bermuara pada kasus perkawinan
usia muda yang berdampak pada perceraian, juga sebagai sarana untuk membuktikan
bahwa pemahaman-pemahaman tentang kawin usia muda tersebut, tidaklah benar
adanya bahkan berdampak buruk di kemudian.92 Ada juga yang menganggap bahwa
pemahaman kawin di bawa umur itu, hanyalah kontrak bisnis yang bersifat mengikat
dan memperkosa hak yang dilestarikan, bisa melaui kekuasaan, harta dan doktrin
agama secara pribadi, tanpa mempertimbangkan dampak buruk bagi pelaku kawin
usia muda.

91

Lihat tayangan TV pada tahun 2008.

103

2. Objektivasi: momen matrialisasi
Objektivasi suatu momen yang berusaha menggunkap makna yang tidak
mereka ketahui tetapi secara tanpa sadar telah mereka bentuk.93 Ia menjadi
materialisasi subjektif dan objektif atau sui generis (realitas sosial).94 Ciri ganda
realitas sosial dalam arti fakta-fakta objektif dan makna subjektif,95 artinya kesadaran
individu untuk menikah di usia muda dimungkinkan dipengaruhi oleh aspek spiritual
subjektif menjadi realitas sosial objektif. Dua realitas tersebut, membentuk jaringan
interaksi sosial melalui proses pelembagaan atau institusionalisasi. Proses di dalam
objektivasi itu dapat di uraikan sebagai berikut:
Pertama, nikah adalah ibadah yang memiliki dua realitas spiritual dan sosial.
Dalam pandangan al-Ghazali nikah merupakan jenis ibadah yang berbentuk spiritual
sekaligus material-sosial. Untuk bisa sampai ke arah itu diperlukan pemahaman yang
memadai untuk menyadarkan bahwa tujuan nikah bukanlah sekedar amaliah ritual
ibadah saja, tetapi juga memiliki makna kewajiban sosial. Sejalan dengan filsafat
dasarnya, nikah di mata ahli fikih adalah sunnah, yang terdapat dalam teks al-Qur‟an
dan hadis. Akan tetapi apabila dipahami dibalik maksud teks tersebut, maka nikah
terkandung makna sosialnya. Sebagai ibadah yang memiliki makna sosial yang
formal (hukum perdata), juga terikat oleh syarat dan rukun tertentu. Karena itu, sesuai
dengan sifatnya nikah adalah amr (perintah), yang tidak wajib tetapi sunnah yang
harus dilaksanakan dengan pasti, maka penaganan nikah harus dimplementasikan
dalam suatu lembaga yang formal, yaitu KUA sebagai lembaga administrator atau
pencatatan nikah secara resmi negara. Upacara pernikahan yang dilangsungkan di
kantor KUA atau rumah oleh setiap individu melalui petugas pencatat nikah, tentunya
92

Suprapto, Wawancara, Jombang, 21 Juni 2003.
Peter Beilharz, Teori-Teori Social Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka, terj. Sigit
Jatmiko (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 51.
94
Berger dan Luckmann. The Social Construction of Reality (Garden City, NY.: Anchor Books, 1967),
70.
95
Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, tarj. Alimandan, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2003), 115.
93

104

dapat dimaknai sebagai kesalehan sosial-spritual atau sesuatu yang dituntut untuk
dikerjakan bagi setiap individu.
Kedua, nikah di usia muda adalah bentuk kesalehan diri melalui ikhtiar bagi
orang yang beriman untuk menyalurkan syahwat secara sah sebagai tabiat hidup
setiap insan, meskipun rawan terhadap perceraian. Agar sampai kepada kesadaran
dan tujuan mulia seperti itu, diperlukan penyadaran yang dibarengi dengan tindakan
amal-amal bertujuan, seperti berpuasa sebagai cara untuk mencegah hitero seksual
yang berlebihan atau dengan cara berolahraga. Karena dalam ajaran nikah, pandangan
dan komitmen sosial-spritualnya begitu jelas, bahkan dari titik kepentingan yang
paling menyentuh hajat setiap orang, yaitu pemenuhan kebutuhan seks atau keturunan
yang sah. Ajaran nikah dan konsep-konsepnya yang diletakan pada porsi bahasan
yang lebih luas, melalui fatwa ulama, kiranya cukup menguatkan dasar-dasar tujuan
perkawinan sebagai jalan kesalehan dan kesucian diri personal dari nafsu syahwat
yang menjurus pada perzinaan. Secara keseluruhan sentuhan fatwa ulama tentang
ajaran nikah usia muda fokusnya adalah pada upaya bagaimana seseorang harus dapat
menata hatinya sedemikian rupa agar tidak terjerumus pada prilaku seks yang
menyimpang, sehingga kesadaran dalam melakukan kawin usia muda dapat
ditunaikan tanpa ada suatu perceraian.
Ketiga, pelembagaan atau institusionalisasi, yaitu proses untuk membangun
kesadaran menjadi tindakan. Dalam proses pelembagaan tersebut, nilai-nilai yang
menjadi pedoman dalam memahami tindakan telah menjadi bagian yang tidak
terpisahkan, sehingga apa yang didasari adalah apa yang dilakukan. Mereka
melakukan kawin di usia muda tentunya tidak hanya berdasar atas tindakan perpurapura, tetapi telah menjadi tindakan bertujuan. Mereka tahu sebenarnya tentang apa
manfaat tindakan itu bagi dirinya. Akad nikah atau prosesi perkawinan yang
berlangsung di lembaga KUA dan perceraian yang berakhir di pengadilan agama,
mereka tahu apa yang akan dipertanggung jawabkan melalui lembaga itu. Jika
mereka menjalankan upacara akad nikah, mereka juga mengetahui apa arti penting
dan manfaat nikah bagi dirinya. Jika meraka melakukan perkawinan pada usia yang
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masih tergolong muda, mereka juga tahu apa arti penting dan manfaat kawin muda
bagi dirinya. Dengan melalui proses pelembagaan seperti di muka, tindakan individu
telah memperhitungkan secara matang dan konseptual, sehingga tidakannya itu
menjadi tindakan rasional bertujuan.
Keempat, habitus,96 yaitu proses di mana tindakan rasional bertujuan itu
telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tidak dibutuhkan lagi penafsiran
terhadap tindakan, karena tindakan tersebut telah menjadi bagian dari struktur mental,
kognitif dan sistem evaluatifnya.97 Peta tindakannya telah menerima dan sistem
evaluasi yang berasal dari sistem nilai juga telah menjadi bagian di dalam seluruh
mekanisme kehidupannya. Dengan demikian, ketika suatu tindakan telah menjadi
suatu yang habitual, maka telah menjadi tindakan mekanis, yang mesti dilakukan
begitu saja.98 Seseorang akan datang ke kantor KUA, ketika saat melakukan akad
nikah itu tiba. Setiap orang akan melakukan upacara perkawinan, jika hal itu telah
menjadi habitual action-nya.99 Seorang akan datang ke KUA, ketika dia merasa
bahwa sudah saatnya dia kawin. Bagi orang yang akan menikah pada usia muda di
kantor KUA, juga didasari oleh kenyataan adanya habitualisasi tersebut.
Dari keseluruhan proses ini, kata kuncinya terletak pada adanya agen yang
memainkan peran sebagai individu atau sekelompok individu untuk melakukan
proses tindakan, pelembagaan dan habitualisasi. Hampir semua proses pelembagaan
dan habitualisasi memerlukan peran agen. Oleh karena itu, dalam proses membagun
hidup rumah tangga yang diawali dengan perkawinan dalam suatu wilayah melalui
lembaga KUA, juga melibatkan jaringan sejumlah agen-agen tersebut.100
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Dalam suatu upacara perkawinan di masing-masing instansi KUA atau di
rumah, maka didapati agen-agen yang mendakwakan dan menyuarakan pentingnya
menikah muda sebagai suatu cara untuk menjauhi perzinaan. Di samping sebagai
realisasi dari sunnah Rasul saw. Bukankah anjuran kawin muda adalah termasuk ke
dalam sunnah Nabi saw. yang merupakan salah satu dari ibadah sunnah yang dituntut
untuk mengerjakannya. Oleh karena itu kawin merupakan pekerjaan yang lebih besar
pahalanya dibanding shalat malam, karena memelihara diri dari perbuatan zina.
Dengan perkawinan berarti seseorang berada pada martabat ibadah, yang terdapat
dalam al-Qur‟an dan hadis serta fiqih para ulama salaf yang terus terjaga. Dalam
berbagai seminar, ceramah diskusi ilmiah, lokakarya dan lain-lain yang
diselenggarakan oleh para penyuluh agama KUA atau aktivis muslim lainnya, akan
dijumpai kehendak segera menikah, terutama bagi orang yang sudah mampu lahirbatin.

3. Internalisasi: momen abstraksi
Momen internalisasi adalah proses penarikan individu dari isi empiris ke
dalam struktur sosial yang abstrak, yaitu kesadaran subjektif. Artinya kesadaran
subjek yang hidup dalam pranata-pranata sosial keagamaan, yang kosong dari sesuatu
yang empirik.101 Sejalan dengan penjelasan di atas “abstraksi” merupakan sifat khas
kesadaran manusia yang bersumber dari ketidakmampuannya untuk menarik
kenyataan subjektif ke dalam diri yang empirik. Dua bentuk reaksi yang mungkin
adalah membrontak atau menarik diri dari entitas-entitas kolektifnya, dengan cara itu
kesadaran manusia akan terindetifikasi di dalam realitas sosial.

Periksa Rijkschroeff, Sosiologi Hukum dan Sosiologi Hukum, terj. Tengker (Bandung: Mandar Maju,
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Secara naluri, manusia memiliki dua sifat yang berlawanan. Pada satu sisi,
mendorongnya untuk berkumpul, tetapi pada sisi yang lain dapat membahayakan.
Menurut Kant, Howard Williams dikutip Racmad K.Dwi Susilo manusia adalah
makluk sosial yang tidak sosial. Mereka mendapatkan kepuasan tidak hanya dari
menjauhkan diri dari masyarakat, namun juga partisipasinya secara penuh di
dalamnya. Manusia memiliki kecendrungan untuk hidup bersama dalam masyarakat,
namun kecendrungan ini disertai dengan resistensi yang terus menerus sehingga
menimbulkan ancaman, perpecahan bahkan pemberontakan dalam masyarakat.102
Sifat membrontak atau menarik diri tidak dijumpai jika manusia berada di
dalam kelompok yang sama. Jika sesama individu, maka secara leluasa juga dapat
melakukan interaksi yang intensif. Demikian pula sesama orang yang memiliki
martabat atau status sosial yang berbeda-beda. Interaksi antarindividu, akan sangat
terbatas pada persoalan-persoalan yang sensitif. Dalam sensitifitas tertentu bisa
berkomunikasi tetapi dalam sensitifas lain akan membatasi diri.
Itulah sebabnya terdapat penggolongan antarindividu, misalnya kelompok
yang menerima kawin pada usia muda tanpa ragu akan terjadi perceraian, dan
kelompok individu lain yang menolak perkawinan usia muda karena rawan konflik
dan bercerai. Penolakan dan penerimaan antarindividu dalam penggolongan, tentang
perkawinan usia muda tentunya memiliki pandangan varian yang berbeda, sesuai
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dengan dasar hukum yang mereka pahami, dalam hidup sehari-hari. Paham tentang
menikah muda antarindividu yang berbeda dapat diamati dari sisi kehidupan mereka
sehari-hari. Individu yang menolak kawin usia muda pada umumnya mereka belum
memiliki pekerjaan tetap atau siap menafkahi hidup keluarga atau kebutuhan pokok
rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara dipengadilan agama, sejumlah individu
yang cerai muda, kebanyakan tidak dinafkahi hidup atau lari dari tangung jawab yang
dibebankan keluarga (krisis ekonomi).103 Sedangkan sebagian lain yang menerima
dan mempertahankan perkawinan di usia muda mereka lebih mendasarkan pada
kesalehan spritual, takut berbuat zina atau kesakralan agama. Sehingga atas dasar
pemahaman itulah mereka tidak mempermasalahkannya.104
Dua

bentuk

memungkinkan

pemahaman

keduanya

bisa

yang berbeda
berbenturan

tentang

perkawinan

antarindividu

yang

muda,
saling

mempertahankan sisi nilai ajaran nikah dan individu yang menolak dikawatirkan
berdampak cerai. Bagi individu yang menerima perkawinan usia muda tersebut,
mereka anggap sebagai ibadah atau kesalehan spiritual untuk menghindari noda
hitam. Tetapi bagi individu yang menolak atau kurang sepaham dengan hal tersebut,
justru tindakan mereka anggap penyimpangan dari genuitas (sumber asli) Islam. Oleh
karena itu, bagi individu yang melakukan kawin muda di berbagai kantor KUA atau
di rumah adalah golongan individu yang taat terhadap ajaran Islam yang mereka
yakini. Sedangkan individu yang menolak kawin usia muda yang berdampak pada
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perceraian adalah kelompok individu yang kawatir terhadap resiko buruk yang
sewaktu-waktu dapat menimpah keluarga atau menyimpang dari tuntunan ajaran
nikah yang dirahmati Allah. Atas dasar pemahaman ini, maka muncullah kategorisasi
individu yang

menerima dan menolak.105 Lebih jelas dapat digambarkan dalam

skema sebagai berikut:

Skema
Triad dialektika eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi

T
r
i
a
d
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i
a
l
e
k
t
i
k
a

105

Eksternalisasi:
proses mutivasi
sosial-spritual
Objektivasi:
interaksi
antarindividu

Internalisasi:
identifikasi
sosio-spritual

F
e
n
o
m
e
n
a

Penyadaran diri melaui teks agama, UU No. 1 1974, yang
berbasis sosial-spiritual, historis dan budaya. Peyadaran
dengan mengunakan bahasa dan tindakan bagi orang yang
menikah muda, sebagaimana yang di contohkan Nabi saw.
Penyadaran bahwa menikah muda bukan hanya upacara
spiritual agama saja, akan tetapi juga memiliki makna sosial
material, seperti mahar atau memperoleh keturunan yang sah.
Adanya dua bentuk reaksi sosial antarindividu yang
berbasis agama, hukum positif dan kewajiban sosial yang
menimbulkan penerimaan dan penolakan.

Perbedaan pandangan tentang perkawinan usia muda antarindividu dalam penggolongan adalah
mencakup kawin dan cerai di usia muda dalam perundang-undangan hukum positif atau syari‟at Islam.
Bagi individu yang mendukung perkawinan usia muda, hal itu tidak dipersoalkan dan bahkan di
anjurkan bila sudah mampu. Akan tetapi individu yang kurang setujuh, hal itu tidak perlu untuk di
tunaikan, karena akan berdampak cerai. Individu yang sependapat, mereka menggunakan pemahaman
dari nas (al-Qur‟an-hadis) dan sejarah masa Nabi saw. sekalipun secara tegas tidak menyebut dampak
negatifnya.
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Berdasarkan hasil pemaparan dan analisis teori di atas, maka diperoleh
pemahaman sesuai dengan signifikasi masalah yang dibahas. Di antaranya temuan
dalam buku ini adalah konsep teori sosial Berger dan Luckmann yang digunakan
dalam mengupas masalah di muka, yang menghasilakan identifikasi corak pemilahan
pemahaman menikah muda menjadi dua tipologi sosio-religius, yaitu paham agama
dan Undang-undang dalam hukum positif. Selain itu, ditemukan juga bagaimana pola
interaksi dua tipologi tersebut, ketika berhadapan antara objek agama dan hukum
positif yang berlangsung terus dalam masyarakat.
Secara umum, kedua tipologi itu acapkali dijumpai kesamaan-kesamaan
dalam keyakinan, utamanya ketika mereka dihadapkan pada persoalan-persoalan
eksternal kelembagaan maupun internal keagamaan, seperti kesamaan keyakinan
menikah muda bisa mendatangkan keberkahan dari Allah, yang netral dari ikatanikatan doktrin Undang-undang hukum positif. Oleh karenanya, menikah muda bagi
mereka merupakan langkah penyelamatan agama, selain pencegahan diri dari berbuat
zina. Berbeda halnya dengan pandangan hukum positif yang memiliki keterbatasanketerbatasan komunikasi yang bersifat teologis, misalnya ucapan cerai dan murtad di
luar kelembagaan resmi, dianggap masih sah, selama belum diputuskan di pengadilan
agama. Sekalipun dalam konteks fiqh Islam, sebenarnya sudah batal ikatan
perkawinannya itu.
Atas dasar itu, fakta empiris di lapangan menunjukkan bahwa proses
dialektika agama dan Undang-undang tentang menikah muda dan perceraian telah
melahirkan satu model perilaku keberagaman tersendiri. Model perilaku keberagaman
yang dijumpai dalam buku ini, selanjutnya dianggap sebagai temuan empirik yang
berimplikasi terhadap munculnya peta baru dalam studi keislaman yang disebut
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dengan “sosiologi hukum Islam”. Disebut demikian, karena pendekatan sosiologi ini,
lebih dikonsentrasikan pada nilai nilai hukum Islam dan perundang-undangan yang
berhubungan dengan kehidupan manusia di dalam masyarakat yang bersangkutan.
Dengan demikian “sosiologi hukum Islam” merupakan tindakan sikap dan prilaku
sesorang yang mengakui bahwa dalam setiap proses dialektika setempat, senantiasa
melibatkan unsur-unsur hukum tertulis maupun tidak tertulis.
Dengan menempatkan

sosiologi

sebagai

tinjauan dalam

memahami

pandangan seseorang maka hasil studi ini membuktikan betapa faktor-faktor eksternal
(ekonomi, hukum dan perbedaan pandangan) dan latar belakang sosial (agama,
pendidikan, interaksi sosial dan sejarah pengetahuan) telah bersinergi menentukan
pandangan seseorang. Hal ini sekali lagi membuktikan bahwa pengetahuan
merupakan produk keadaan sosial. Perbedaan latar belakang sosial setiap orang akan
menghasilkan perbedaan pandangan pengetahuan sehingga masing-masing memiliki
keunikan atau bersifat sui generis. Justru dengan memahami perbedaan pandangan
latar belakang sosial inilah setiap pemahaman dan tindakan seseorang harus dapat
dipahami sebagai keniscayaan sehingga menuntut sikap saling menghargai dan saling
menghormati. Hal ini menunjukkan bahwa perspektif sosiologi seperti dikemukakan
oleh Berger sangat bermanfaat untuk digunkan sebagai pendekatan dalam studi sosial,
keagamaan dan hukum Islam.
Temuan studi ini tentu saja bersifat menguatkan beberapa temuan studi
sebelumnya, yang berbasis ilmu sosio-hukum dan sosiologi agama. Dalam konteks
studi relasi hukum agama dan hukum positif tentang perkawinan usia muda di
wilayah setempat, studi ini dianggap sebagai temuan yang relatif baru. Berkenaan
dengan itu, tentu saja secara teoritik maupun praktis studi ini memiliki kontribusi
yang tidak kecil bagi model pemahaman hukum Islam dan hukum positif di tengah
keyakinan masyarakat modern.
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BAB IV
PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, buku ini menghasilkan
beberapa kesimpulan; pertama pemahaman perkawinan usia muda terhadap
dampak perceraian pada hakikatnya adalah proses dialektika antara keyakinan
agama, kesadaran dan Undang-undang yang memiliki kekuatan hukum positif.
Mereka yang setuju tindakan perkawinan usia muda, memahami dan meyakini
sebagai solusi penyelamatan agama. Maka motivasi kawin usia muda secara total
dalam kehidupan pun, diyakini karena adanya efek dari keyakinan agama itu.
Akan tetapi bagi mereka yang tidak setuju kawin usia muda, karena kawatir
bercerai, adalah tindakan menguatkan fungsi Undang-undang dalam hukum
positif. Sehingga efek dari kedua pemahaman di atas pun, melahirkan sikap
setuju dan menolak, yang sesunguhnya banyak ditentukan oleh faktor eksternal
dan internal.
Faktor eksternal yang dimaksud meliputi faktor ekonomi, agama dan
tradisi lokal. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa dialektika pemahaman tentang
kawin usia muda, masih tetap memperlihatkan adanya pengaruh positif dan
negatif yang berlangsung terus dalam masyarakat, terlepas dari fatwa ulama dan
pandangan seseorang baik yang setuju maupun yang tidak. Fenomena tradisi
lokal yang berkaitan dengan perolehan dispensasi kawin usia muda di KUA dan
cerai gugat di pengadilan agama, juga turut menentukan dialektika pemahaman
mereka. Sedangkan faktor internal pengaruh perkawinan usia muda adalah
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antisipasi diri untuk menghindari perbuatan zina, kumpul kebo atau prilaku seks
menyimpang dari ajaran Islam, yang menjadi sepirit kawin pada usia muda.
Mereka telah mewacanakan banyak tema yang berkaitan tentang pentingnya
menikah muda mengingat banyaknya kasus perzinaan yang dilakukan oleh anak
muda.
Kedua, mengenai motif yang mendorong perkawinan usia muda adalah
faktor keagamaan yang menunjukkan adanya kebolehan bahkan dianggap
sebagai solusi langkah pencegahan diri. Sementara mereka yang

menolak

menikah muda memperlihatkan adanya kekawatiran yang akan berdampak
negatif, jika perkawinan itu dilakukan. Misalnya, mereka kawatir jika
perkawinan pada usia masih muda ini, banyak diikuti dengan maraknya program
kawin siri. Untuk membuktikan hal itu mereka menyebut kasus, seperti di
Sidoarjo sebanyak 143 wanita mengadu di BP4 mengenai kasus nikah siri.106
Selain itu mereka juga sangat kawatir dengan fenomena kawin muda yang
banyak mengadukan kasus cerai gugat di pengadilan agama, terutama bagi
mereka yang masih tergolong muda.
Ketiga, temuan dalam buku ini tentu saja ada yang bersifat menguatkan,
mengkritik dan mematahkan beberapa rumusan hukum pernikahan sebelumnya,
baik yang berbasis ilmu fiqh dan tradisi lokal. Dalam konteks relasi hukum
pernikahan dan tradisi lokal, buku ini dianggap sebagai temuan yang relatif baru.
Secara teoritik, temuan dalam buku ini berimplikasi langsung kepada dua aliran
pendapat hukum, yaitu aliran hukum pernikahan sosio-empiris dan aliran hukum
pernikahan normatif-tektualis. Temuan ini pada satu sisi menguatkan dasar aliran
hukum pernikahan sosio-empiris, yang memiliki gagasan bahwa tradisi lokal
sebagai sistem nilai dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan, seperti nikah
mut‟ah, siri via hand phone, internet dan lain-lain. Sementara di sisi lain buku ini
menilai ulang dasar hukum pernikahan normatif-tekstualis yang menyatakan
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bahwa hukum pernikahan adalah murni sebagai akumulasi sistem wahyu yang
diturunkan oleh Allah kepada hambanya untuk dipedomaninya.
Beberapa penjelasan di atas, tentang konsep kawin usia muda dapat
dipahami hanya pada pegertian penyelamatan dan keniscayaan agama, atau niat
suci menuju sebuah rumah tangga yang dirahmati Allah swt. Sementara bagi
mereka yang menolak perkawinan usia muda, ia melihat pada sisi kekawatiran
yang banyak menimbulkan mafsadah, seperti krisis akhlak, ekonomi dan
kekerasan dalam rumah tangga yang sering mendominasi kasus perkara cerai di
pengadilan agama. Sesuai dengan konsentrasinya buku ini hanya melihat proses
pemahaman perkawinan usia muda dan dampak perceraian secara ilmiah dan
alamiyah, tanpa adanya unsur untuk mengajak dan mempengaruhi mental
pemahaman meraka dalam melakukan perkawinan usia muda.
Dengan demikian, pembahasan dalam buku ini kiranya masih menuntut
kajian lebih lanjut guna pemahaman yang lebih optimal dan berkenan dimaklumi
bagi pembaca yang terhormat.
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Darul ‘Ulum Jombang tahun 2003, Dosen Fiqih Jinayat, Filsafat Hukum Islam,
Ulumul Hadis, Tafsir Hadis, Hadis Ahkam, Tafsir al-Qur‟an, Fiqih, Perwakafan,
Ushul fiqh, Masail Fiqhiyah, Filsafat Ilmu, Fiqh Muamalah dan Hukum Perdata Islam
di STAIN Kendari 2009-2011. Sedangkan pengalaman mengajar pendidikan nonformal, Guru Kitab Sharah al-Waraqat Pondok Pesantren al-Hikmah Porwoasri
Kediri, tahun 2003-2006, Guru Kitab Fath al-Qarib, Sullam at-Taufiq, Riyad alBadi‟ah, Ta‟lim al-Muta‟lim, Sorf wa al-Nahwi, Ahlak al-Banat dan al-Qur‟a>n di
Pondok Pesantren Darul ‘Ulum Jombang, tahun 2001-2006, Pondok Ramadhan
dengan kitab Jawahirul Kalamiyah, Sullam at-Taufiq, Riyad al-Badi‟ah, Ta‟lim alMuta‟lim di STAIN Kendari tahun 2010.
Selain aktif menjadi Dosen, ia juga di percaya sebagai ketua Komite Penjamin
Mutu (KJM) Jurusan Syari‟ah tahun 2009-2013 di STAIN Kendari. Anggota
pelaksana harian Farum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kendari tahun 2010sekarang, dan Ketua pelaksana Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di lembaga STAIN
Kendari, tahun 2010-2014.
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Nb.tulisan ini taruh di wajah cover bagian belakang BUKU?
Kajian dalam buku ini memuat formulasi ilmiah tentang hukum menikah yang
ditinjau dari aspek normatif dan sosiologis. Sebagian tulisan dalam buku ini
mencakup gagasan-gagasan segar, tentang hukum nikah dalam ragam perspektif,
yang diurai secara argumentatif dan menarik untuk di baca. Setiap bahasan dalam
buku ini, utamanya pada bab II dan IV, selalu diurai dengan pemahaman antara
normatif dan sosiologis. Jika dari awal orang memahami, bahwa berbagai
perkembangan baru akibat perubahan sosial, yang menjurus pada alur pemikiran fiqh
klasik (kitab kuning), kini telah mengalami dekonstruksi pada wacana sosial. Buku
ini juga bermaksud untuk memberikan pemahaman nikah muda, mut‟ah, siri dan lainlain yang syarat dengan motif agama. Selain mempertimbangkan kasus perceraian,
akibat kawin paksa, perselingkuhan, krisis akhlak, ekonomi dan kekerasan dalam
rumah tangga, secara keseluruhan tercakup dalam bingkai hukum positif dan
berlangsung dalam kehidupan masyarakat modern. Oleh karena itu, discourse objek
kajian ini sebenarnya hendak mengukur realitas kebenaran hukum nikah muda,
mut‟ah, siri via hand phone, internet dan lain-lain sebagai “every day speech-ects”,
yang di dalamnya terdapat kritik menolak dan menguatkan dalam blantara
pemaknaan sosial.
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Kumpulan Refisi
Tambahan
Tambahan

: Judul diganti
: Pengantar penulis

Tidak ada

:Bab I tetap

Ganti judul aja

:Bab II/ ta’rif diganti posisi dibawah/ redaksi tetap/lihat
daftar isi/bab II

Posisi pindah

: Kedudukan hukum nikah/ lihat urut kedua/daftar isi/ dan
redaksi tetap.

Tambahan anak judul

: Khitbah nikah dan imlikasinya sampai judul Pemecahahan
budaya prostitusi…..poligami….. /lihat daftar isi aja

Terus urut aja

:Fenomena….sex.... dan Terapan….. tidak ada peruban
redaksi /lihat daftar isi

Tidak ada perubahan

: Bab III sampai Bab IV

Ada perubahan BAB Penutup/V: ganti yang baru aja
Ada tambahan/ refisi

: Daftar pustaka/ yang lama buang aja.
-BIODATA diganti aja yang baru

Revisi tulisan cover

; Belakang /hapus tulisan letakan dibalik…….dast. hanya
tulisan mulai dari kata KAJIAN hingga akhir..
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ditampilakan sebagaimana umumnya buku-buku yang
anda terbitkan Oky …
TERIMAH KASIH ….Pak. Hariyanto

