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 POSITIF DAN NEGATIF Muhammad Hadi" Abstrack Islam law is rule of Islam that 

include and give law determine to all of human behavior in any condition. In this human 

lite is surrounded by rules and Islam law, for the happiness of human living, has to be 

obedient and submit to the rules and the Islam rules. In the mean while are the law of 

nature, religion, country and rules which has connecting with marriage and divorce.  

 

The marriage: the purpose of marriage in Islam to fulfill human needs for man and 

woman intercourse in order to make a happy family with love foundation to have legal 

children in society by following the rules that have been arranged in syariah. As being 

staffed in Q.S: ar•lkum verse 21. It means : And among his signs it is that he created for 

you mates from among your selves that ye may dwell in tranquility with them and hear 

put love and mercy between your (hearts) verily in that are signs for those who reflect.  

 

This studies describes and explains about the problems of young marriage to the 

number of divorce in religion court with all of the problems in the detail manner. The 

explanation is divided, into three parts and started by preface that explain about 

definition and background of young marriage problem and the impact of divorce in 

religion court, benefit and the impact of divorce in religion court. The first part contents 

the understanding of marriage and the problems which are connecting with the case of 

divorce that is companion to enter understanding about young marriage based on the 

Islam law and rule no: 1974.  

 

Key word : The problems young marriage to the number of divorce Latar Belakang 

Masalah 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, balk 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 Ketua KJM Jurusan 

Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Qaimuddin Kendari. - 119- 
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2 Nil 2010 Jurnal ArAdl Islam yang cendrung mengabikan hak-hak dan kewajiban 

perempuan lebih sedikit dibanding kaum laki-laki. Selain itti, 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.'  

 

Namun sejak munculnya gerakan femenis di Barat, perlakuan kaum perempuan 

sebagaimana tersebut dimuka, menjadi berbeda terutama di bidang hak cerai atau 

memiliki 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, akin tetapi di pengadilan agama.`7° 

Karena itu seorang isrri berhak menuntut suami jika tcrjadi pelanggaran dalam rumah 

tangga, sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Selain tersebut di atas, suami juga 

tidak leluasa dapat mengambil isrri tambahan tanpa seizin istri pertama.  

 

Meskipun hukum perkawinan dalam Islam sebcnarnya menganut sistem poligami,9' 

sehingga pada masa lalu suami dengan muda untuk memperoleh istri tambahan atau 

berpoligami. Namun sciring dengan perkembangan zaman, dengan 

diundang-undangkan hukum perkawinan, maka sistem perkawinan berubah menjadi 

monogami. Perubahan sistem tersebut, bisa terjadi karena dalam al-Qur'an hanya 

mengandung ajaran dan prinsip-prinsip yang senantiasa bisa disesuaikan penafsiran dan 

cara pelaksanaannya sesuai dengan runtutan dan perkembangan zaman.  

 

Fenomena ekspresi menikah muda yang tidak scdikit tcrjadi perceraian mengindikasikan 

bahwa sedemikian kuatnya pengaruh sosio-agama hingga bagaimana masyarakat 

memahami peran-peran lembaga formal dan prilaku social keberagaman mereka. 

Secara empirik terlihat poly hubungan antara pemahaman agama dan rasionalitas 

terhadap kasus perkawinan usia muda. Pernyataan bahwa menikah muda terjadi karena 

faktor penjagaan diri terhadap agama dan tantangan ekonomi yang sulk mendesak 

untuk dilakukan. Fakta lain berpandangan bahwa menikah muda di bawah umur 16 

tahun adalah tindakan menentang keberadaan Undang-undang perkawinan. Joseph 

Schacht, An Introduction to Islamic Law (Oxford: University Press, 1964), 126.  

 

°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. - 120 - 
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video porno Juni sampai Juli 2010 yang diperankan oleh sejumlah artis ternama, telah 

mendominasi pemberitaan diberbagai media masa, baik TV, Internet, facehook, swat 

kabar, majalah Jan lain-lain adalah fakta yang mengambarkan wujud dari perilaku seks 

yang menyimpang. Sekalipun telah ada atau disahkannya undang-undang tentang 

pornografi dan pornoaksi di Indonesia.  

 

Perzinaan dan perselingkuhan sering terjadi di berbagai level baik art-is maupun 

kalangan orang biasa yang dirasa cukup mcresahkan masyarakat dan bangsa. Harry 

Zitterberg menyatakan dalam majalah Reatier'r Digest, 90% penduduk Swedia 

melakukan hubungan seksual sebelum menikah, 33% pengantin sudah hamil pada saat 

mengelar perkawinan formal.' 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 

tents menyebar diberbagai sudut kota, bahkan hotel kerap menjadi ajang pemuas nafsu 

seks di luar nikah.  

 

Melihat kenyataan seperti itu, kiranya perlu adanya pendidikan seks yang sehat, bisa 

melalui jalur pendidikan, tcrapi 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 rerseret dan menjadi korban di tempat lokalisasi/prostitusi tersebut."  

 

Bermula dari arus budaya Barat, yang tents mempengaruhi kehidupan kaum muda 

dalam berbagai media, menyebabkan kumpul kebo menjadi tren kehidupan di kalangan 

remaja masa kini, terutama lapisan pemuda kaum bawah." 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, 92 Sismono, 

Aspek•Aspek Kehidupan Tentang Narkorika, Alkholisrne, Pornografi dan Kehidupan 

Seksual (Jakarta: Modernis, 1981), 23. Kasus yang terjadi rahun 2004 clari total 22 

bintang film porno yang posirif terinfelcsi 1-11V,16 di antaranya adalah laki-laki. Periksa 

"16 Binrang Film Porno Terinfeksi 111V" Jawa Pos (14 Juni, 2009).  

 



" Hasil penelitian Banpenkar Jatim inenyebutkan bahwa 42% remaja Jawa Timm 

melakukan free seks. Lihat Ramlan Surbakti dalam buku Teori dalam Perielman &slat, 

h.33 rahun 2005. - 121 - 
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terhadap keluarganya. Dalam kondisi semacam itu, kaum muda dihadapkan pada 

pilihan dilematis, sane sisi masalah seks atau to marry merupakan keburuhan yang tidak 

bisa ditawar sebagai langkah pencegahan diri berbuat zinc, 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 raat untuk menyalurkan syahwat mereka.  

 

Seperri 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 sirri 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 1.varis dalam kelurga, semetara menikah sirri 

tidak memperoleh hak apa-apa, sekalipun secara agama sah-sah saja.  

 

Dua karakrer model nikah yang berbeda inilah terkadang string 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 

pclanggar nikah tersebut. Fungsi hukum perdata dalam hal ini, sebagian masyarakat 

memahami hanya sebagai penguat dalam perkawinan, arrinya dasar hukum agama 

masih memiliki pengaruh tersendiri, sekalipun hukum perdata Islam telah berlaku bagi 

warga masyarakat Islam di Indonesia, terutama yang beragama Islam. Hokum 

perkawinan yang muncul pada tahun 1974, kemudian diperkuat lagi sejak tanggal 22 lull 

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." 

Formalisasi hukum perkawinan yang dirumuskan dalam Undang-undang nomor I tahun 

1974, pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 bagian 1, yang menegaskan bahwa perkawinan adalah 

sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya 

itu.' Kendatipun demikian juga berlaku bagi umat Islam bukan hukum Islam tetapi 

hukum nasional. "Muhammad Dana Ali dan Habibah Daud, Lernbaga•Lembaga (slam di 

Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo,1995), 81. - 122 - 
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perkawinan disehut nikah atau wata'. Menurut syara' adalah suatu akad yang 

memperbolehkan scoring pria dan wanita bergaul helms clan dalam praktiknya akad 

mengunakan kata nikah, tazwij atau terjemahannya. Muhammad Ahu Zahrah dalam 

kitab al-Ahwal al-Syukluiyyuh, mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang 

menimbulkan akihat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki 

dengan wanita, sating tolong menolong scrta timbulnya hak dan kewajiban di antara 

keduanya." Bekaitan dengan hukum nikah, fugaha' memadang adanya perbedaan 

pendapat, disesuaikan dengan keadaannya masing-masing individu. Menurut Imam Ahu 

Hanifah, nikah merupakan ibadah, karena mengharapkan keturunan.  

 

Sementara Imam Syafi'i menyatakan nikah bukan ibadah melainkan wujud dari ekspresi 

seksualitas.' Nikah menjadi wajib bagi orang yang telah mampu melakukannya, 

mempunyai keinginan untuk menikah dan sekiranya seseorang tidak menikah maka 

dikhawatirkan akan jaruh pada perbuatan maksiyat (zinc). Sementara tujuan nikah 

adalah agar supaya laki-laki dan perempuan memperoleh kerurunan yang sah, dapat 

tinggal atau membangun rumah tangga dengan damai berdasarkan cinta dan kasih 

sayang.  

 

Kedudukan Hukum Nikah Menurut analisa Mazhah Imam al-Shafri, kedudukan hukum 

nikah berada dibawah martabat ibadah karena itu menyibukan diri dengan beribadah 

sunah lehih daripada kawin, kalau sekiranya tidak takut akan berbuat zina." Banyak 

hadith yang menganjurkan agar seseorang yang telah mampu segera melangsungkan 

perkawinannya, bahkan Nabi telah mengikrarkan hahwa nikah itu sunnah yang berarti 

menuntunt unruk ditunaikan atau sekurang-kurangnya mengerjakan hukum Islam yang 

hersifat sunnah. Karerna itu, kawin merupakan ibadah sunnah sebagaimana dalam 

penegasan hadith Nabi SAW. Lfc. kie. 4111 atLa cj4 Lyzii 99(qa cji-14) Lsa., C.)':"' sm s- 

cLSall 'Muhammad Abu Zahrah, al-Ahwal al-Syakhsiyyah (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 

1957), 19.  

 

 

 ithaf a-Satiat al-Muttacitn (Beirut: Dar al Fiar, rth), 214. 'Muhammad Abu Zahrah, 

al-Ahwal alSyak/uiyyah, 26. Ihya"Ulum al-Din, vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 

t.t.), 22. Bandingkan dengan al-Hafid bin H}ajar Asqatani, Butughul Maram min Millatii al 

Ahkam (Kairo: A. Hamid Hanafi, 1352 H), 200. - 123 - 
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siapa yang meinhenci pada sunnahku, dia bukanlah dari golonganku. Dari sudut 

pengamatan sejarah tedapat s}ah)ahar Nabi SAW.  

 

pernah datang (Ian menyatakan hahwa is selalu berpuasa sunnah. S)ah}ahat yang 

berikutnya menyatakan bahwa is 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. Karma itu, kawin merupakan pekcrjaan yang 

lebih besar pahalanya di banding shalat malam, karma kawin dapat memclihara diri dari 

berbuat zina, selain mengurus keluarga serta anak-anak lebih baik daripada ibadat 

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 scbaiknya menahan diri dengan cara berpuasa. 

Maksud Nabi SAW. mcnyuruh mengerjakan puasa, bukan berarti bahwa kawin yang 

semula hukumnya sunah dapat menggantikan sesuatu yang bersifat wajib, seperti puasa 

ramadhan, maka jelaslah hahwa hukum asal nikah adalah sunnah. Perintah kawin 

sebagaimana dalam firman Allah swt. J., 4; i,;--cs,t; ..4r- 



 Kawinilah wanita-wanita _ (lain) yang kamu senangi _ : dua, riga atau empar. 



Kemudian jika kamu rakur tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.  

 

Islam mengajarkan agar suatu tujuan dalam perkawinan dapat tercapai dengan baik 

sesuai aturan syari'at. Karena itu, swami istri perlu sating membantu dan menutup 

kekurangan-kekurangan yang ada dari kedua belah pihak, sehingga dapat mengatasi 

problem-problem keluarga guna mencapal kesejahteraan dan kebahagiaan bersama. 

Sekalipun tidak menutup kemungkinan bahwa dalam suatu perkawinan bisa saja datang 

berbagai kendala, selama perkawian berlangsung.  

 

Bahkan botch 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, selingku, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kawin muda atau 

kawin paksa yang berada dalam flap-tiap individu. - 124 - 
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kenyaraan yang tidak dapat ditolak kehadiranya dalam realitas kehichipan sehari- 

hari, bahkan aharus dipandang sebagai bagian Mari hukum alam (sunatullah). Terjadinya 

konflik rumah tangga, mengingatkan seseorang agar mewaspadai ketika hendak kawin 

terutama bagi yang masih muda karena rawan dari perceraian. Bahkan dalain konreks 

inilah kemarangan mental hidup dalam rumah tangga diuji ketulusan cintanya, jika 

permasalahan tersebut dapat teratasi dengan back besar kemungkinan jalinan rumah 

tangga dapat dipertahankan, akan tapi sebaliknya bila tidak kuat dan 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 (Ian harus dilakukan dengan cara 

sunguh-sunguh tak bisa dibuat permainan am percobaan. Bagi mereka yang telah 

bekerja mungkin menikah semasa muda bukan suatu anal 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 sating pengertian, atau karena mental yang sepenuhnya belum 

siap.  

 

Sehingga bagi mereka perceraian dianggap merupakan jalan yang terbaik unruk 

menyelesaikan permasalahannya_ Kesiapan mental hagi suami dan istri kiranya perlu 

dipersiapkan, hahkan jauh sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Dalam hal ini, 

unsur usia juga turut menentukan perjalanan hidup dalam membina rumah tangga yang 

bahagia. Menikah muda, terutama bagi anak yang baru lulus MTs, SMA atau masih 

dalam kuliah dianggap sesuatu yang berat, dan harus siap menanggung resiko berat 

hahkan mungkin butuh perjuangan demi unruk kebahagiaan rumah tangga.  

 

Dalam suatu perkawinan yang dipikir tidak hanya kebutuhan hasrat seks raja, akan 

tetapi juga tanggung jawab atau "responsibility". Memilih kawin di usia muda mungkin 

dipengaruhi adanya faktor pencegahan diri dari pergaulan betas, kemaksiyatan para 

remaja atau karena kemauan dari orang ma yang segera ingin mempunylli cucu, 

sehingga orang ma 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).' Hadis Rasulullah SAW. yang senada adalah seperti berikut: "Azam Syukur 

Rachmarollah, Asyiknya Me:ukah Mudah (Jogjakarta: AR•Ruzz Media, 2005), 53. - 125 - 
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1°1(446 LiiiA) 4J 4:1 41:1 4-Aai Hai kaum muda, having siapa di antara kanni yang telah 

()mampu kaw in, inalca kawinlah. Karena kawin int akan lehih mampu menjaga mata dan 

inemelihara keinaluan dari berbuat dosa.  

 

Dan apahilah tidak inempunyai hekal, maka berpuasalah, karena puasa iru prisai yang 

dapat meinurus/inengurangi syahwat. Teks hadis di atas, mengandung pengertian 

tentang kebolehan menikah muda, bagi yang telah mampu demi penjagaan diri dari 

perbuatan dosa. Akan tempi pada tataran penerapan menikah muda, sate sisi bisa raja 

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 balk 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 beta pa besar nafsu-nafsu syahwat yang ridak 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. Jika dirasa sudah mantap menikah muda, karena takut 

jatuh ke lembah kehinaan atau terseret pada perzinaan sena akibat arus informasi 

global, seperti media internet, facebasak, 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 ()rang 

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, facebook clan m'Al-Bukhan, Muhammad bin Shaih ai-Bukhari Matzen Masykiti 

hit-Hruyiyyatis-Sanadi, vol. 3 (Mesir : Mustafa `Isa Rabbi, t.th), 238. - 126 - 
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setiap had dan tidak dipersoalkan.  

 

Seperti dikerahui para khalayak, bahwa data di Amerika Serikat menunjukkan 68% 

program televisi periode 1999-2000 berbau seks.'°' Kiranya apa yang terjadi seperti 

tersebut dimuka, bisa menjadi Kahan rcnungan dan patut diwaspadai agar kejadian 

seperti inu tidak berulang. Karena tujuan perkawinan sesungguhnya tidak hanya sekedar 

melampiaskan nafsu seks belaka, retapi memiliki pengertian akan hakikat serta tujuan 

yang slid dad perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat ar•Ruum: 21.  

 

1-4=-1) I crf c-„ U_,5-4A1 s‘L.' "'i Dan di antara tanda-tanda kektiasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan unnikmu isteri-isteri dari jenismu send iri, supaya kamu cendening dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya dianraramu rasa kasih dan saying. 

Sestingguhnya pada yang demikian ini henar-benar terdapar randy-randy bagi kaum 

yang berfikir. Rasulullah SAW. pernah ditanya oleh seseorang tentang sesuatu amal 

yang lebih haik. Lalu Rasul menjawah pertanyaan orang tersebut, yaitu "lidah yang selalu 

berzikir, had yang selalu mengucapkan terima kasih dan istri yang beriman yang dapat 

membanru orang itu (suaminya) dalam kesuciannya (al-hadith). Allah swt.  

 

menetapkan hukum perkawinan di antara manusia, agar dapat membawa kebaikan 

hidup baik dari segi berhubungan antara laki-laki dan perempuan atau dalam hat 

meberikan keturunan anak. Namun demikian dalam suatu perkawinan jugs harus 

didasari adanya kerelaan had diantara mereka yang terikat sebagai suami istri (ayah- 

ibu), yaitu sating tolong menolong diantara mereka serta memberi manfaat kepada 

yang lain. Di antara para ahli figih 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. Hukurn menikah 

bisa menjadi haram, jika salah sate 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 berhahaya, tidak hertangung 

jawab terhadap I'Periksa " Cerdas Bertaciwa" Majalah Perrnara Mitra Rernaja, (Edisi 

September 2002), 5. - 127 - 
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dalam kehidupan rumah tangga. Demi terwujudnya tujuan perkawinan secant balk 

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." 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 basin. Penegasan rentang umur 16 tahun bagi wanita yang 

hendak menikah seperti tersebut, sering diabaikan pihak orang ma, terutama bagi pihak 

perempuan. Seperti kasus di beberapa kantor KUA tidak sedikit memberi dispensasi 

bagi wanita yang hendak menikah padahal masih berumur di bawa 16 tahun."  

 

Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak wanita yang menikah di bawah ketentuan 

tersebut,' sehingga Batas umur 16 tahun sesungguhnya bisa ditolelir pihak aparat 

pemerintah atau disuap dengan uang.' Perkawinan Lurhfiana Ulfah dengan Syckh Puji 

yang dilakukan pada usia muda atau di bawah umur, juga mengindikasikan rindakan 

pencriman terhadap ajaran kawin usia muda meskipun sebagian umat Islam ada yang 

sccara tegas menolak. Bahkan di anggap melangar hak anak atau hukum perlindungan 

anak dalam berbagai kegiatan, seperti pendidikan, hak menikmari masa remaja dan hak 

meraih cita-cita, yang keseluruhan rnemberikan gambaran bahwa masyarakat dan kaum 

muda, terutama pars 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 fikih herdasarkan cara pandang mereka. 

Bentuk penolakan itu ialah dengan pcnggunaan Bahasa, seperti "kere", "haram", 

"melarat", untuk memaknai perkawinan usia muda sebagai ajaran agama, anggapan 

bahwa perkawinan usia muda itu bentuk eksploitasi, pemahaman salah, hahkan tidak 

ada dasar mengenai hal itu. Sebagian yang lain juga ada yang Lihat buku, "Bahan 

Penyuluhan Hukum L1L1 No. l rahun 1974 tentang Perkawinan' (Jakarta:Departeinen 

Agatha RI, 2001), 18. Khudhori, Wawancara, Jombang, 1 Januari, 2003.  

 

Berdasarkan data yang diremukan tangal 16 Juli 2003 Kecarnatan Jombang dan 

Peterongan sebanyak 122 laki-laki menikah dibawa umur 18 'Ann, dan perempuan 

sebanyak 85 di bawah umur 15 rahun. Berdasarkan pengakuan warga masyarakat 



serempar ada orang yang meberikan sejumlah Hang agar anaknya diloloskan menikah. 
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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 puns sampai disitu, mereka melakukan gerakan tindakan demonterasi sebagai 

salah sate wujud terhadap penolakan kawin usia muda, sebagaimana yang pernah 

menimpah Lutfiana Ulfah dengan Syekh Pcnolakan kawin usia muda tersebut, berbentuk 

bahasa dan tindakan, selain berupa pernyataan sikap melalui media elektronik, seperti 

TV, internet, face book, koran/surat kabar dan Secara keseluruhan bermuara pada kasus 

perkawinan usia muda yang berdampak pada perceraian, juga sebagai sarana untuk 

membuktikan bahwa pemahaman-pemahaman tenting kawin usia muda tersebut, 

tidaklah henar adanya bahkan berdampak buruk di kemudian.'  

 

Ada juga yang menganggap bahwa pemahaman kawin di hawa umur itu, hanyalah 

kontrak bisnis yang bersifat mengikat dan memperkosa hak yang di dilestarikan, bisa 

melaui kekuasaan, harta dan doktrin agama secara pribadi, tanpa mempertimbangkan 

dampak buruk bagi pelaku kawin usia muda. 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 camping 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 diruntut untuk mengerjakannya.  

 

Oleh karena itu kawin merupakan pekerjaan yang lebih besar pahalanya dibanding 

shalat malam, karena memclihara diri dari perbuatan zinc. Dengan perkawinan bcrarti 

seseorang berada pada martabat ibadah, yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis serta 

fiqih para ulama salaf yang rerus tcrjaga. 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 

lahir-batin.  

 

Faktor yang memotivasi perkawian 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 ini dilakukan. Misalnya, 

mereka kawair jika perkawinan pada usia masih muda ini, hanyak diikuti dengan 

maraknya program kawin sirri. Untuk membuktikan hal itu mereka menyebut kasus, 

seperti di Sidoarjo sebanyak 143 wanita mengadu di BP4 107 Lihat tayangan TV pada 
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2 Juli 2010 jurnal mengenai kasus nikah Selain itu mereka juga sangat kawatir dengan fe 

n o me n a kawin muda yang banyak me nga d u ka n kasus cerai gugat di pe Twit d ila 

n agama, terutama bagi mereka yang masih tergolong muda. Berdasarkan uraian yang 

telah dikemukakan, buku ini menghasilkan beherapa kesimpulan; pertama pemahaman 

perkawinan usia muda terhadap dampak perceraian pada hakikatnya adalah proses 

dialektika anrara keyakinan agama, kesadaran dan Undang-undang yang memiliki 

kekuatan hukum positif. Mereka yang seniju tindakan perkawinan usia muda, 

.memahami dan meyakini sebagai solusi penyclamatan agama. Maka motivasi kawin 

usia muda secara total dalam kehidupan pun, diyakini karena adanya efek dari 

keyakinan agama iru.  

 

Akan tetapi bagi mereka yang tidak setuju kawin usia muda, karena kawatir bercerai, 

adalah tindakan menguarkan fungsi Undang-undang dalam hukum positif. Sehingga 

efek dari kedua pemahaman di atas pun, melahirkan sikap setuju dan menolak, yang 

sesunguhnya banyak ditenrukan oleh faktor eksternal dan internal. Kondisi eksternal 

yang dimaksud meliputi faktor ekonomi, agama dan budaya. Dalam hal ini dapat 

dikatakan hahwa dialektika pemahaman tentang kawin usia muda, masih terap 

memperliharkan adanya pengaruh positif clan negatif yang terus berlangsung hidup di 

tengah-tengah masyarakar, terlepas dari fatwa ulama dan pandangan seseorang baik 

yang setuju maupun yang tidak. Fenomena budaya lokal yang berkaitan dengan 

perolehan dispensasi kawin usia muda di KUA dan cerai gugat di pengadilan agama, 

juga wait menentukan dialektika pemahaman mereka.  

 

Faktor ekonomi, krisis akhlak dan kawin usia muda, string mendominasi kasus perkara 

cerai di pengadila.n agama. Sedangkan kondisi internal pengaruh perkawinan usia muda 

adalah antisipasi dinuntuk menghindari perbuatan zinc, kumpul kebo atau prilaku seks 

rnenyimpang dari ajaran Islam, yang menjadi sepirit kawin pada usia muda. Mereka 

telah mewacanakan banyak terra yang berkaitan tentang pentingnya menikah muda 

mengingat banyaknya kasus perzinaan yang dilakukan oleh anak muda. DAFTAR 
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