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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Relevan 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan tema di atas, penulis melakukan 

peninjauan dan observasi pustaka, untuk dijadikan acuan maupun pedoman untuk 

menggarap tesis ini. Berdasarkan  penelusuran  kepustakaan,  terdapat  beberapa  

karya  tulis,  yang menurut penyusun, relevan untuk mendukung penelitian ini, 

baik berbentuk buku maupun laporan penelitian lapangan. 

Beberapa karya tulis berbentuk buku menurut penyusun relevan yang 

menceritakan perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia antara lain: 

1. Maltuf   Siroj   dengan   buku berjudul   “Pembaruan   Hukum   Islam   di 

Indonesia; Telaah Kompilasi Hukum Islam”. Buku yang berawal dari 

disertasi ini, cukup luas memberikan kajian bagaimana format pembaruan 

dalam KHI sehingga mampu memposisikannya sebagai salah satu penanda 

inovasi dalam garda depan pemikiran hukum Islam di Indonesia. Buku ini 

memberikan kesimpulan bahwa pembaruan dalam KHI sangat diperlukan 

karena berdasarkan dua faktor utama yaitu, 1) internal; karakteristik 

fleksibel dan dinamis yang dimiliki hukum Islam dan, 2) eksternal; konteks 

perubahan sosial di tengah perkembagan zaman yang terus berjalan. Olek 

karena itu, KHI layak untuk dinaikkan posisinya menjadi Undang- undang 

agar kontroversi terhadap kekuatan yuridisnya bisa diatasi.1 

                                                           
1Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia; Dari Nalar Parsipatoris hingga Emansipatoris 

(Yogyakarta: LKiS, 2005). 
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2. Abdul Manan dalam buku “Reformasi Hukum Islam di Indonesia” cukup 

luas mejelaskan bagaimana historisitas kontestasi teori-teori hukum yang 

ada di Indonesia sejak pra kemerdekaan hingga setelahnya. Dalam 

bukum ini, Manan juga menjelaskan bahwa selain faktor nilai-nilai fikih 

yang tidak berdaya menyahuti perkembangan zaman,  faktor sosiologis,  

modernisasi  pembangunan dan perkembangan pemikiran hukum Islam   

juga   sangat   mempengaruhi pembaruan hukum Islam di Indonesia.2 

3. Badan  Kependudukan   dan  Keluarga  Berencana  Nasional  (BKKBN) 

dengan buku berjudul “Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak 

Reproduksi bagi  Remaja  Indonesia.”  Secara  deskriptif,  buku  ini  

memberikan  pengertian bahwa Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) 

adalah upaya untuk meningkatkan usia pada saat perkawinan pertama yakni 

usia minimal 20 tahun bagi perempuan, dan 25 tahun bagi laki-laki. 

Sedangkan dalam hal hak reproduksi, termasuk hak, menurut buku ini, 

merupakan bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada manusia  

sejak   lahir  dan   dilindungi   keberadaannya,   sehingga  pengekangan 

terhadap hak reproduksi berarti pengekangan terhadap hak asasi manusia. 

Titik tolak kongkret kedua pengertian ini berasal dari pemahaman bahwa 

PUP bukan sekedar menunda perkawinan sampai usia tertentu saja, juga 

                                                           
2
 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 

2006). 
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mengusahakan agar kehamilan pertama (hak reproduksi) terjadi pada usia 

yang cukup dewasa.3 

Berdasarkan pengamatan dari penelitian-penelitian yang telah 

dikemukakan di atas hanya pokus pada repormasi dan pembaruan KHI. 

Penelitian yang dilakukan ‘BKKBN hanya pokus mengkaji dampak negatif 

dari perkawinan usia muda secara umum. Peneliti belum menemukan 

penelitian yang mengkaji dampak negatif perkawinan usia muda menurut 

tinjauan Hukum Islam, maka judul yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu: 

“IDEALISASI USIA PERKAWINAN PERSFEKTIF “SADDU AŻ-ŻARÏ’AH” 

(STUDI KASUS DI KECAMATAN ONEMBUTE KABUPATEN KONAWE)”.  

B. Konsep dan Ruang Lingkup Perkawinan  

1. Pengertian Perkawinan 

 Perkawinan atau pernikahan, nikah atau kawin secara etimologi adalah 

merupakan dua kata yang mempunyai satu arti yaitu hubungan antara dua jenis 

kelamin(laki-laki dan perempuan), dari kedua kata ini sama-sama dipakai di 

kalanganmasyarakat Muslim saat ini. Begitu juga dalam literatur fiqh yang 

berbahasa Arab yaitu disebut dengan dua kata yakni : Pernikahan dilihat dari 

sudut bahasa adalah terjemahan dari kata Nakaha dan Zawaja. Kedua kata itu 

yang jadi istilah pokok yang digunakan dalam al-Qur’an untuk menunjuk 

pernikahan atau pernikahan. Kata Nakaha berarti berhimpun sedangkan Zawaja 

berarti pasangan. Dengan demikian, dari sisi bahasa pernikahan berarti 

                                                           
3. Lihat Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Pendewasaan Usia 

Perkawinan dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia, h. 9, 19 dan 47.  
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berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu 

kesatuan yang utuh dan bermitra. Zawaja memberi kesan saling melengkapi. 

Nikah dan zawaja merupakan dua kata yang sering dipakai dalam kehidupan 

sehari-hari orang Arab dan kata tersebut banyak terdapat dalam al-Qur’an atau 

Hadits Nabi.4 

Pernikahan berasal dari kata nikāh ( حHIJ )  atau perkataann źawāj ( زواج ).
5
 

Kata nikah menurut bahasa mempunyai dua pengertian; yaitu pengertian 

sebenarnya dan arti kiasan. Pengertian nikah menurut arti sebenarnya adalah  

ḍhamm (KMَ) yang  berarti  menghimpit, menindih atau berkumpul. Sedangkan 

arti nikah menurut arti kiasan adalah watha (وطء) yang berarti bersetubuh (QRS) 

yang berarti mengadakan perjanjian nikah.6 Para ahli fiqh diantaranya golongan 

Hanafiyah mengartikan nikah dengan arti bersetubuh. Sedangkan golongan 

Syafi‟iyah mengartikan nikah dengan arti mengadakan perjanjian.7  

Perkawinan secara terminologi seperti yang dikemukakan oleh Mahmud 

Yunus adalah bahwa perkawinan merupakan akad antara calon laki-laki dengan 

calon  perempuan  untuk  memenuhi  hajat  jenisnya  menurut  yang diatur oleh 

                                                           
4
 Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan 

UU Perkawinan. (Jakarata : Prenada Media, 2006), h. 35 
 

5Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,  (Cet.III; Jakarta: Bulan 
Bintang, 1993),  h. 1. 

 
6Muhammad as-Sarbini al-Khātib, Mugnī al-Muhtaj, (Kairo: al- Maktabah at-Tijariyah 

al-Kubra, 1955), h. 123. 
 
7Abd al-Rahman al Jazairy, Al-Fiqh „Ala-Mażahib  al-Arba‟ah, Kitab an-Nikah, ( Beirut: 

Da¯r al-Fikr. t. t.), h. 1. 
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syarī’ah.8 

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang 

bahagia. Sudah menjadi cita – cita setiap insan, baik itu pria maupun wanita, 

untuk dapat hidup berumah tangga dengan bahagia.9 Perkawinan menurut 

Mahmud Yunus bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis. 

Sayuti Thalib memberi pengertian perkawinan "perjanjian suci membentuk 

keluarga antara seorang pria dengan seorang wanita”.10. Menurut Sayuti Thalib 

perkawinan merupakan akad perjanjian untuk membentuk keluarga;. 

Pengertian nikah menurut istilah syara' banyak diberikan oleh para fuqahā 

dengan ungkapan kalimat yang berbeda-beda, namun mengandung maksud yang 

sama.  

Ulama golongan syafi’iyah memberikan definisi nikah melihat kepada 

hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri, yaitu boleh 

bergaul sedang sebelum akad berlangsung diantara keduanya tidak boleh bergaul. 

Sebagaimana dikalangan ulama Syafi’i merumuskan pengertian nikah adalah: 

 11التْزِوْيجِ  اَوِ  النَكاحِ  بَِلْفظٍ  اْلَوْطءِ  اِبَاَحة يَتَضمنُ  َعْقدٌ  

Artinya : 
“Akad/perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan 
kelamin dengan menggunakan lafadz na-ka-ha atau za-wa-ja” 

                                                           
8Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, (Cet.IV; Jakarta: Al-Hidayat, 1986), h.1 
 
9Mustagfiri Asror, Emansipasi Wanita, (Semarang: CV Toha Putra, 1983), h. 61. 
 
10Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Cet. V; Jakarta: UI Press, 1986), h. 73. 
 
11

 Syihabuddin Ahmad bin Ahmad bin Salamah al-Qalyubi, Haasyitu Qalyubi ‘alaa syarhi 
Jaluluddin al-Mahalli ‘alaa minhaajit thaalibiin, jilid 3, (Bairut: Da¯r al-Fikri, 1998), h. 207 
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Sejalan dengan pendapat diatas, ulama Hanafiyah juga memberikan 

definisi sebagai berikut : 

 اْ  كَ لْ مِ  دُ يْ فِ يُ  دٌ قْ عَ 
ُ
12داً صْ قَ  ةِ عَ تْـ مل

 

Artinya : 
“Akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki 
menikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja”. 

 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, para mujtahid sepakat bahwa nikah 

adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk 

menikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan 

untuk melaksanakan nikah. Yang demikian itu adalah lebih utama dari pada haji, 

sholat, jihat, dan puasa sunnah13. Selain itu nikah dalam arti hukum ialah akad 

(perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara 

seorang pria dan seorang wanita.14 Menurut Mohd idris ramulyo nikaya mengandung 

arti akad perjanjian yang menghalalkan hubungan suami isteri.  

Menurut undang-undang Perkawinan, pengertian nikah adalah : Ikatan 

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan 

tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.15 UUP lebih rinci lagi dalam memberikan definisi 

                                                           
12

 Wahbah bin Mustafa azz-Zuhaili, Fiqhul Islami Wa Adillatuh, (Bairut: Da¯r al-Fikri, t. 
th.), jilid 9, h. 6514 

 
13

 Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fiqih Empat Mazhab, 
Terjemah Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung; Hasyimi Press, 2010), h. 318 

 
14

 Mohd idris ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No 
1 tahun 1994 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta; Bumi Aksara, 1999), h. 1 

 
15Departemen Agama RI, Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta  kompilasi hukum islam, (Kendari: Bidang 
Urusan Agama Islam kanwil kementerian agama Prov. Sutra,  2011), h. 14 
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dari perkawinan yaitu perkawinan merupakan ikatan yang mengikat seorang laki-

laki dan perempuan yang bertujuan membentuk rumah tangga berdasarkan 

petunjuk Tuhan.  

Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan: adalah 

“akad yang sangat kuat atau miitsaqan gholidzhan untuk mentaati perintah Allah 

dan melaksanakannya merupakan ibadah.16 Ungkapan “akad yang sangat kuat 

atau “miśāqon gholīẓon” merupakan penjelasan dari Ungkapan “ikatan lahir 

batin” yang terdapat dalam rumusan UU No 1/1974 tentang Perkawinan yang 

mengandung arti bahwa akad perkawinan bukanlah semata perjanjian yang 

bersifat keperdataan. Sedangkan ungkapan “untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah” merupakan penjelasan dari ungkapan 

“Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rumusan UU No 1/1974 tentang 

Perkawinan. Hal ini menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam adalah 

merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah 

melakukan perbuatan ibadah. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi saw..:  

 ثـََنا َأِىب َحد ُد ْبُن يـَْعُقوَب َحدِه : ُحمَمثـََنا أَبُو َعْبِد الل ِه اْحلَاِفُظ َحدثـََنا َأْخبَـَرنَا أَبُو َعْبِد الل
ثـََنا َجْعَفُر ْبُن ُحمَمٍد َعْن أَبِيِه َعْن َجاِبٍر ِىف  ثـََنا َحاِمتُ ْبُن ِإْمسَاِعيَل َحد َعْمُرو ْبُن ُزرَاَرَة َحد

 ِىبالن ِة َحجَساِء :« َوُخْطَبِتِه بَِعَرَفَة قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم  –ِقصَه ِىف النُقوا اللفَاتـ
 17 َواْسَتْحَلْلُتْم فـُُروَجُهن ِبَكِلَمِة اللهِ  اللهِ  فَِإنُكْم َأَخْذُمتُوُهن بَِأَمانَِة 

Artinya :  
“Abu Abdullah al-Hafidz telah mengabarkan kepada kami, telah bercerita 
kapda kami Abu Abdillah: Muhammad bin Ya’kub, telah bercerita kepada 

                                                           
16Ibid. h. 128 
 
17Abu Daud Sulaeman bin al-Asy’adz as-Sajistani, Sunan Abi Daud, (Bairut: Da¯r al-Kitab 

al-Arabi, t.th), Jilid II, h. 123 
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kami bapakku, telah bercerita kepada kami Amru bin Zuraarah, telah 
bercerita kepad kami Hatim bin Islamil, telah bercerita kepada kami Ja’far 
bin Muhammad dari bapaknya dari Jabir dalam kisah perjalanan haji Nabi 
saw.. dan khutbahnya dipadang Arafah telah bersabda: “Maka bertaqwalah 
kalian kepada Allah terhadap wanita maka sesungguhnya kamu 
mengambilnya sebagai amanah Allah dan kamu menggaulinya dengan 
kalimat dan cara-cara yang telah ditetapkan Allah”. 

 

Berdasar dari berbagai pengertian diatas, nikah mempunyai arti akad atau 

perjanjian, karena itu ada pendapat yang mengatakan nikah adalah "suatu 

perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk 

membentuk keluarga bahagia”.18 

  Perkawinan pada hakekatnya merupakan perbuatan nikah atau upacara 

nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan atas dasar 

suka sama suka dalam keadaan usia dan kematangan emosional dianggap layak 

secara hukum yang berlaku atau mencapai perkawinan ideal “a standard of 

perfection, beuty, or exellence” (sebuah ukuran kesempurnaan, keindahan atau 

kebagusan).19 

 Berdasarkan pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan 

merupakan suatu pertalian yang agung antara seorang laki-laki dan seorang 

perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga yang keluarga yang 

sakinah, mawaddah wa rahmah dan kekal abadi dalam ridha Allah swt sesuai 

perundang-undangan yang berlaku.  

 

                                                           
18Anwar Haryono, Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya, (Jakarta: Bulan Bintang, 

1988), h. 219. 
 
19Rifyal Ka’ab, Penegakan Syariat Islam di Indonesia, (Jakarta:Khairul Bayan,2004), h.50. 
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2. Dasar Hukum Pelaksanaan Perkawinan 

  Pernikahan adalah suatu cara manusia untuk melestarikan keturunan. 

Namun harus didukung oleh dasar-dasar untuk melangsungkan hal tersebut.   

Adapun dasar-dasar pernikahan adalah:  

a. Firman Allah swt. dalam QS. An-Nur / 24 : 32, sebagaimana yang telah 
disebutkan pada bab I yang terjemahnya: 

  

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan 
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang 
lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin 
Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha   
luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.20 

   

Firman Allah swt. dalam surah ar-Rum/30:21. 

ô ÏΒuρ ÿÏµÏG≈ tƒ#u ÷βr& t, n=y{ / ä3 s9 ô ÏiΒ öΝä3 Å¡à�Ρ r& % [`≡uρ ø—r& (#þθãΖä3 ó¡tFÏj9 $ yγ øŠ s9Î) Ÿ≅ yèy_ uρ 

Νà6 uΖ÷� t/ Zο ¨Š uθ̈Β ºπyϑôm u‘ uρ 4 ¨βÎ) ’ Îû y7Ï9≡sŒ ;M≈ tƒUψ 5Θöθs)Ïj9 tβρ ã�©3 x�tGtƒ   

Terjemahnya:  
“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 
bagi kaum yang berfikir”.21 

 
b. Hadits 

Selain ayat-ayat diatas juga terdapat Hadits Nabi saw. yang memuat 

tentang perintah atau anjuran untuk nikah yang sebagaimana yang telah 

disebutkan pada bab I yang artinya : 

                                                           
20 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Direktorat Urusan Agama 

Islam dan Pembinaan Syari’ah, 2012), h. 494. 
 
21 Kementerian  Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Direktorat Urusan 

Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah, 2012), h. 572. 
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“Umar bin Hafs bin Ghiyats telah bercerita kepada kami, telah menceritakan 
kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami dari al A’masy dia 
berkata : “Telah menceritakan kepadaku dari ’Umarah dari Abdurrahman 
bin Yazid, dia berkata : “Aku masuk bersama ’Alqamah dan al Aswad ke 
(rumah) Abdullah, dia berkata  : “Ketika aku bersama Nabi saw.. dan para 
pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah saw. bersabda 
kepada  kami: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah 
mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan 
pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka 
hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat 
mengendalikan hawa nafsu.” 

 

Ayat-ayat al-Quran dan Hadits Nabi diatas inilah yang dijadikan sebagai 

dasar didalam melaksanakan pernikahan, disamping ayat-ayat dan hadits-hadits 

yang lain. Jumhur ulama (mayoritas ulama) berpendapat bahwa hukum asal nikah 

adalah sunnat. Para ulama Malikiyah muta’akhirin berpendapat bahwa nikah itu 

wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk 

segolongan yang lainnya.22. Sedangkan ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa 

hukum asal melakukan pernikahan adalah mubah, disamping ada yang sunnat, 

wajib, haram dan makruh.23 

3. Prinsip dan Tujuan Perkawinan 
 

a. Prinsip Perkawinan  

  Dasar dari sebuah perkawinan antara lain:  

   1). Memenuhi dan melaksanakan perintah agama. 

Syari’at Islam telah mengajarkan kepada para pemeluknya tentang  tata 

cara pergaulan hidup antara laki-laki dan perempuan melalui 

perkawinan. Islam telah mengatur perkawinan itu secara terperinci, 

                                                           
22Abd. Rahman Ghozaly,  Fiqh Munakahat, (Jakarta; Prenada Media, 2003),  h. 16 
 
23Ibid., h. 18 
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dimana suatu perkawinan itu harus memenuhi syarat-syarat dan 

rukunnya harus ada mahar dan harus ada kemampuan dari pihak- 

pihak  yang  melaksanakan perkawinan.24  

2). Kerelaan dan persetujuan 

Suatu perkawinan harus didasarkan atas kerelaan dan persetujuan dari 

kedua calon mempelai, sehingga kedua belah pihak benar-benar siap 

untuk melangsungkan perkawinan (berumah tangga).  

3). Untuk selama-lamanya. 

Tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, ketentraman 

dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya itu hanya dapat dicapai bila 

perkawinan itu dimaksudkan untuk selama-lamanya dan bukan hanya 

dibatasi untuk sementara saja. Oleh karena itu Islam memandang tidak 

sah suatu perkawinan yang sifatnya terkandung maksud atau ada 

pembatasan waktu perkawinan.25  

b. Tujuan Perkawinan 

Tujuan perkawinan secara umum adalah untuk memenuhi tuntutan hajat 

tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki- laki dan perempuan dalam rangka 

mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih sayang  untuk  

memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti 

                                                           
24Departemen Agama RI, Ilmu Fiqh, (Cet. II; Jakarta: ttp, 1984/1985), h. 70. 
 
25Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Cet. III; Jakarta: Bulan 

Bintang, 1993), h.29. 
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ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari’ah.26 

Adapun tujujan perkawinan secara rinci adalah:  

1) Menunaikan perintah Allah swt.  

2) Menyalurkan nafsu syahwat dan menjaga pandangan. 

3) Menjaga kemaluan dan menjaga harga diri kaum wanita. 

4) Menjaga agar tidak ada kekejian yang tersebar pada masyarakat. 

5) Memperbanyak keturunan. 

6) Mengikuti sunnah Nabi Muhammad saw.   

7) Mendapatkan pahala dengan cara berhubungan secara halal. 

8) Menyukai apa yang disukai oleh Rasulullah saw. yang telah bersabda, 

“dicintakan kepadaku dari dunia kalian ini, wewangian dan wanita”.27 

9) Melahirkan keturunan yang beriman.  

10) Memperoleh syafaat dari anak-anak untuk memasuki surga. 

11) Dalam pernikahan akan ditemukan ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang 

diantara suami isteri, serta manfaat-manfaat lainnya yang tidak diketahui 

selain Allah swt.28  

 

 

 

                                                           
26 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), h. 27. 
 
27 Abu Malik Kamal Ibn as-Sayyid Salim; Penerjemah: Firdaus,Lc., Fikih Sunnah Wanita, 

(Jakarta: Qisthi Press, 2013), h. 467-468. 
 
28 Ibid. 
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C. Idealisasi Usia Perkawinan Perspektif Saddu aż-Żarī’ah. 

1. Pengertian Idealisasi 

  Arti kata Ide-a-li-sa-si/Ideallisasi/n penyesuaian dengan yang dicita-

citakan atau yang dikehendaki, meng-ide-a-li-sa-si-kan v  menyesuaikan dengan 

yang dicita-citakan atau yang diharapkan.29  

  Berdasarkan pengertian tersebut, menurut penulis idealisasi usia kawin 

adalah batas usia kawin yang sesuai atau yang pantas atau yang patut atau yang 

layak. 

2. Batas Usia layak kawin. 

Salah satu fenomena abad 20 di dunia Muslim adalah adanya usaha 

pembaharuan hukum keluarga (perkawinan, perceraian, dan warisan). Sampai 

tahun 1996 di Negara timur tengah misalnya hanya lima Negara yang belum 

memperbaharui hukum keluarga, bahkan Negara-negara ini pun sedang dalam 

proses pembuatan draf, yakni Emirat Arab, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain dan 

Oman.30
 

Meskipun secara terang-terangan tidak ada petunjuk al-Quran atau hadits 

Nabi tentang batas usia perkawinan, namun ada ayat Al-Quran dan begitu pula 

ada hadist Nabi saw. yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia 

tertentu.31
 

                                                           
29

 http://artikbbi.com diakses tanggal 27/4/2018 jam 21.8 

 
30 M. Attho’ Muzdhar dan Khairuddin Nasution, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, 

(Jakarta: Ciputat Pres, 2003), h. 10 
 
31

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawnan Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 
2006), h. 6 
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Adapun al-Quran adalah firman Allah dalam surah An-Nisaa/4:6.  

(#θè=tGö/$#uρ 4’ yϑ≈ tGuŠ ø9$# #̈L ym #sŒ Î) (#θäón= t/ yy% s3 ÏiΖ9$# ÷βÎ* sù Λäó¡nΣ#u öΝåκ÷]ÏiΒ #Y‰ ô© â‘ (#þθãèsù÷Š $$ sù 

öΝÍκö� s9Î) öΝçλm;≡uθøΒ r& ( Ÿω uρ !$ yδθè=ä.ù' s? $ ]ù#u�ó  Î) #·‘#y‰ Î/uρ βr& (#ρ ç�y9õ3 tƒ 4  tΒuρ tβ% x. $ |‹ÏΨ xî 

ô# Ï�÷ètGó¡uŠ ù=sù (  tΒuρ tβ% x. #Z��É) sù ö≅ ä.ù' uŠ ù=sù Å∃ρ á�÷èyϑø9$$ Î/ 4 #sŒ Î* sù öΝçF÷èsùyŠ öΝÍκö� s9Î) 

öΝçλm;≡ uθøΒr& (#ρ ß‰ Íκô−r' sù öΝÍκö� n=tæ 4   

Terjemahnya:  

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. 
kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara 
harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah 
kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah 
kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang 
siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri 
(dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka 
bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu 
menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-
saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai 
Pengawas (atas persaksian itu)32. 

 

Menurut tafsîr Ayat al-Ahkâm bahwa seseorang anak dikatakan bāligh apabila 

laki-laki telah bermimpi, sebagaimana telah disepakati ulama bahwa anak yang sudah 

bermimpi lantas ia junub (keluar mani)21 maka dia telah bâligh, sedangkan ciri-ciri 

wanita ketika sudah hamil atau hâidh maka itulah batasan bâligh.33
 Dijelaskan dalam 

Tafsîr Al-Misbâh, makna kata dasar rushdan adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Maka 

                                                           
32

 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya  h. 100 
 
33 Muhammad Alî al-Shâbûny, Tafsîr Âyât al-Ahkâm min al-Qur’ân, (Bayrut: Dâr al-Kutub 

al-‘Ilmiyyah, 1999), h. 153 
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lahir kata rushd bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikanya 

mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin.  

Al-Marāghi menafsirkan, yang dikutip oleh Mustofa, dewasa “rushdan” yaitu 

apabila seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta dengan 

membelanjakannya, sedang yang disebut bâligh al-nikâh ialah jika umur telah siap 

menikah. Ini artinya, al-Marāghi menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa 

tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu. Menurut Rasyid Ridha, kalimat 

“balîgh al-nikâh” menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah, yaitu sampai 

bermimpi, pada umur ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan memberikan 

keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah. Kepadanya juga dibebankan 

hukum agama, seperti ibadah dan mu’amalah serta diterapkannya hudûd. Karena itu 

rusydan adalah kepantasan sesorang dalam bertasarruf serta mendatangkan kebaikan.34
 

Pandai dalam mentasyarrufkan dan menggunakan harta kekayaan, walaupun masih 

awam dan bodoh dalam agama.35 

Kitab Thabaqat al-Syâfi’iyyah, menyebutkan bahwa larangan 

mempergunakan harta itu dicabut dari orang yang sudah dewasa dan pandai, 

walaupun bodoh dalam agama.36 Tafsîr al-Munîr menjelaskan, jika menurut 

                                                           
34 Mustofa, Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam, (Bandung: 

Pustaka al-Fikriis, 2009), h. 22 
 

35 LTN PBNU, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas 
dan Konbes Nahdhatul Ulama, (Surabaya: Khalista, 2010), h. 9. 
 
36  Abu Bakar Ibnu Umar, Thabaqat al-Syâfi’iyyah al-Kubrâ, (Bayrut: Alam al-Kutub, t.t.), jilid 
ke-8, h. 47. 
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kalian mereka telah cerdas (Q.S. al-Nisa’ /4 : 6), yakni telah pandai dalam 

mengelola harta tanpa mubaźźir dan tidak lemah dari tipu daya orang lain.37 

Berdasarkan penafsiran ayat diatas, menunjukkan bahwa kedewasaan 

dapat ditunjukkan melalui mimpi dan rusydan. Akan tetapi rusydan dan umur 

kadang-kadang tidak bisa dan sukar ditentukan. Seseorang yang sudah mimpi 

adakalanya belum rusydan dalam tindakannya, atau disebutkan dalam Kamus 

Ilmiah adalah kedewasaan (kebenaran) telah nyata.38  

3. Pandangan Ulama tentang Usia Bāligh 

Batas bâligh seorang anak dalam kiitab al-Fiqh ‘Alâl Mażâhib al-Arba’ah, 

biasanya ditandai dengan tahun, namun terkadang ditandai dengan tanda yaitu 

mimpi bagi laki-laki dan hâidh39 bagi perempuan. Menurut Hanâfi, tanda bâligh 

bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan 

perempuan ditandai dengan hâidh, namun jika tidak ada tanda-tanda bagi 

keduanya maka ditandai dengan tahun yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun 

bagi perempuan.  

Menurut Imam Mâlik, bâligh ditandai dengan tanda keluarnya mani secara 

mutlak dalam kondisi menghayal atau sedang tertidur, atau ditandai dengan 

                                                           
37 Muhammad Nawawi al-Jâwi, al-Tafsîr al-Munîr (Marah Labid), (Mishr: Maktabah Isa 

al-Halabi, 1314 H), jilid ke-1, h. 140. 
 
38Pius A Partanto dan Muhammad Dahlan al-Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: 

ARKOLA, 1994), h. 63. 
 
39 Haidh adalah darah yang keluar dari farji seorang perempuan setelah berumur 9 tahun, 

dengan sehat (tidak karena sakit), tetapi memang watak/kodrat wanita, dan tidak setelah 
melahirkan. Muhammad Ardani, Risalah Haidh, (Surabaya: al-Miftah, 1992), h. 11. Lihat juga 
Muhammad Nurruddin Banjar al-Makky, Fikih Darah Perempuan, (Solo: Era Intermedia, 2004), 
h. 13. Lihat juga Syaikh Ibrahim al-Baijuri, al-Baijûry, (Bairut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), 
h. 143.   
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beberapa tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Menurut Imam Syâfi’i bahwa 

batasan bâligh adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. 

Menurun Hanbali, bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau umur 15 tahun, 

sedangkan bagi perempuan ditandai dengan hâidh.40 Hal ini dapat dilakukan 

dalam kehidupan sehari-hari.  

Kedewasaan pada dasarnya dapat ditentukan dengan umur, dan dapat pula 

dengan tanda-tanda, sebagaimana hadits nomor 4400 dari Aisyah yang berbunyi 

ثـََنا يَزِيُد ْبُن َهاُروَن َأْخبَـَرنَا َمحاُد ْبُن َسَلَمَة َعْن َمحادٍ  ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن َأِىب َشْيَبَة َحد َعْن  َحد
 -صلى اهللا عليه وسلم-ِإبـْرَاِهيَم َعِن اَألْسَوِد َعْن َعاِئَشَة رضى اهللا عنها َأن َرُسوَل اللِه 

رََأ َوَعِن الصِىب  رُِفَع اْلَقَلمُ « قَاَل  َعْن َثالَثٍَة َعِن الناِئِم َحىت َيْستَـْيِقَظ َوَعِن اْلُمْبتَـَلى َحىت يـَبـْ
41َحىت َيْكبَـرَ 

 

Artinya:  
‘‘Telah bercerita Usman bin Syaebah telah menceritakan kepada kami Yazid 
bin Harun, telah mengabarkan kepada kami Hammad bin Salamah, dari 
Ibrahim dari al-Aswad bin Aisyah ra. bahwa Nabi Saw., bersabda: terangkat 
qalam (pertanggungjawaban) dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia 
terbangun, dari anak kecil hingga ia mimpi, dari orang gila hingga ia siuman 
(sembuh), dan sadar” 

 

Berdasarkan hadist di atas, ciri utama bâligh adalah dengan tanda-tanda 

seperti mimpi bagi anak laki-laki, dan hâidh bagi peremuan. hadits ini tidak 

mengisyaratkan tentang batasan bâligh, hanya menjelaskan tentang tanda-tanda 

bâligh (alâmat al-bâligh). 

                                                           
40

 Abd al-Rahman al-Jazîrî, Kitâb al-Fiqh Alâ Madzâhib al-Arba’ah, (Bayrut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 

2003), h. 313-314. 

 
41

 al-Syan’any, Subul al-Salâm, (Indonesia: Maktabah Dahlan, jilid III, tt), hal. 181. Lihat juga al-Imâm Abî 

al-Husain Muslim Bin al-Hajjâj al-Qusyairy al-Naysâbuny, Shahîh Muslim, jilid II, (Bayrut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 

2004), h. 116 
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Secara ekplisit para fukahâ tidak sepakat terhadap batas usia minimal 

perkawinan, namun berpandangan bahwa bâligh bagi seorang itu belum tentu 

menunjukkan kedewasaannya. Ketentuan bâligh maupun dewasa tersebut, 

menurut sebagian fukahâ bukanlah persoalan yang dijadikan pertimbangan boleh 

tidaknya seseorang untuk melakukan pernikahan, akan tetapi Imam Mâlik, Imam 

Hanâfi, Imam Syâfi’i dan Imam Hanbali berpendapat bahwa ayah boleh 

mengawinkan anak perempuan kecil yang masih perawan (belum bâligh), begitu 

juga neneknya apabila ayah tersebut tidak ada. Hanya Ibnu Hazm dan Subrumah 

berpendapat bahwa ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuan yang masih 

kecil kecuali ia sudah dewasa dan mendapatkan ijin darinya.42
 

Secara historis, batasan perkawinan dicontohkan oleh pernikahan Nabi Saw., 

dengan Aisyah yang berusia 9 tahun dan 15 tahun. Batasan usia 9 tahun sebagaimana 

Hadits nomor 3547 yang diriwayatkan Imam Muslim berbunyi: 

ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي َوِإْسَحاُق ْبُن ِإبـْرَاِهيَم َوأَبُو َبْكِر ْبُن َأِىب َشْيَبَة َوأَبُو ُكَرْيٍب قَاَل حيَْ  َىي َوَحد
ثـََنا أَبُو ُمَعاِويََة َعنِ  اَألْعَمِش َعْن ِإبـَْراِهيَم َعِن اَألْسَوِد  َوِإْسَحاُق َأْخبَـَرنَا َوقَاَل اآلَخرَاِن َحد

َوبـََىن َِا  َوْهَى بِْنُت ِست  - صلى اهللا عليه وسلم -َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت تـََزوَجَها َرُسوُل اللِه 
َها َوْهَى بِْنُت َمثَاَن َعْشَرَة. 43َوْهَى بِْنُت ِتْسٍع َوَماَت َعنـْ

 

Artinya:  

“Telah bercerita kepada kami Yahya bin Yahya dan Ishak bin Ibrahim dan 
Abu Bakar bin Abi Syaebah dan Abu Kuraeb, telah berkata kepada kami 
Yahya dan Ishak, telah mengabarkan kepada kami dan telah berkata kepada 
kami dua yang lain, telah menceritakan kepada kami Abu Mu’awiya dari al-
A’masy dari Ibrahim dari al-Aswad dari Aisyah telah berkata Rasulullah 

                                                           
42 Abd al-Rahmân al-Jazîry, Kitab al-Fiqh ‘Alâ Madzhâhib al-Arba’ah, h. 161. 
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 Muslim, Shahîh Muslim, (Jakarta: Dâr Ihya’ al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.), h. 595. 
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menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau 
memboyongnya ketika ia berusia 9 tahun, dan beliau wafat pada usia 
delapan belas tahun”. 

 
Menyimak landasan normatif dilihat dari kacamata sosiologis tentang 

batasan usia bâligh atau batasan usia nikah dalam pandangan para fukaha dapat 

disimpulkan bahwa dasar minimal pembatasan adalah 15 tahun, meskipun 

Rasulullah menikahi Aisyah pada umur 9 tahun, pada masa itu, terutama di 

Madinah tergolong dewasa. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Rofiq sebagai 

berikut: “Dapat diambil pemahaman bahwa batas usia 15 tahun sebagai awal 

masa kedewasaan bagi anak laki-laki. Biasanya pada usia tersebut anak laki-laki 

telah mengeluarkan air mani melalui mimpinya. Adapun bagi perempuan, 9 

tahun, untuk daerah seperti Madinah telah dianggap memiliki kedewasaan. Ini 

didasarkan pada pengalaman Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah Saw., atas 

dasar Hadits tersebut, dalam kitab Kasyîfah al-Saja dijelaskan: “Tanda-tanda 

dewasa (bâligh) seorang itu ada tiga, yaitu sempurnanya umur 15 tahun, dan 

hâidh (menstruasi) bagi wanita usia 9 tahun”. Ini dapat dikaitkan juga dengan 

perintah Rasulullah saw., pada kaum Muslimin agar mendidik anaknya 

menjalankan salat pada saat berusia tujuh tahun, dan memukulnya pada usia 

sepuluh tahun, apabila anak enggan menjalankan shalat”.44
 

Konsensi bagi calon mempelai yang kurang dari sembilan belas tahun, 

atau enam belas tahun bagi wanita, boleh jadi didasarkan kepada nash hadits di 

atas. Kendatipun dibolehkan harus melampirkan ijin dari pejabat. Ini 
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 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, h. 82-83 
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menunjukkan bahwa konsep pembaruan hukum Islam bersifat ijtihâdi. Di 

samping itu, pemahaman terhadap nash, utamanya yang dilakukan oleh 

Rasulullah saw., pada saat menikah dengan Aisyah, juga perlu dipahami bahwa 

seiring dengan tuntutan situasi dan kondisi waktu itu dibanding dengan sekarang, 

jelas sudah berbeda. 

Pendapat Hanafi dalam usia bâligh di atas adalah batas maksimal sedangkan 

usia minimalnya adalah dua belas tahun untuk anak laki-laki dan sembilan tahun 

untuk anak perempuan. Sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki dapat mimpi 

mengeluarkan sperma, menghamili atau mengeluarkan mani (di luar mimpi), sedang 

pada anak perempuan dapat mimpi keluar sperma, hamil, atau hâidh.45
 

Adapun Hadits Nabi dari Abdullah Ibn Mas’ud muttafaq alaih 

sebagaimana yang telah disebutkan pada Bab I yang artinya : 

“Wahai para pemuda siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan 
dalam persiapan perkawinan, maka kawinlah” 
 

Hal-hal yang disebutkan di atas memberikan isyarat bahwa perkawinan itu 

harus dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa. Batasan dewasa dapat 

dibedakan antara laki-laki dan perempuan, dapat pula berbeda karena perbedaan 

lingkungan budaya dan tingkat kecerdasan komunitas atau disebabkan oleh faktor 

lainnya. Menentukannya diserahkan kepada pembuat undang-undang di 

lingkungan masing-masing. 
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 Muhammad Jawad al-Mughniyyah, Fikih Lima Madhab, (Afif Muhammad, Pent.), (Jakarta: Lentera, 

2004), h. 312, Lihat juga Abdul Rahman Ghazali, Fikih Munakahat, (Jakarta: Kencana Pranata Media Group, 2003), h. 
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4. Usia Dewasa dalam Undang-Undang Perkawinan. 

Batas usia dewasa untuk calon mempelai sebagaimana dapat dipahami dari 

ayat al-Quran dan Hadits Nabi tersebut di atas secara jelas diatur dalam undang-

undang perkawinan pasal 7 dengan rumusan sebagai berikut : 

a) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan 

belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. 

b)   Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi 

kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak 

pria atau pihak wanita.46
 

Kompilasi Hukum Islam pada Bab IV Pasal 15 mempertegas persyaratan 

yang terdapat dalam Undang-Undang perkawinan dengan rumusan sebagai 

berikut : 

(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh 

dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam 

pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-

kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 

tahun. 

(2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat 

izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 

1 Tahun 1974.47
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Undang-Undang Perkawinan melihat persyaratan perkawinan itu hanya 

menyangkut persetujuan kedua calon dan batasan umur serta tidak adanya 

halangan perkawinan antara kedua calon mempelai tersebut. Ketiga hal ini sangat 

menentukan untuk pencapaian tujuan perkawinan itu sendiri. Persetujuan kedua 

calon meniscayakan perkawinan itu tidak didasari oleh paksaan. Syarat ini 

setidaknya mengisyaratkan adanya emansipasi wanita sehingga setiap wanita 

dapat dengan bebas menentukan pilihannya siapa yang paling cocok dan 

mashlahat sebagai suaminya. Jadi disini tidak ada paksaan, terlebih lagi pada 

masyarakat yang telah maju.48
 

Batasan umur yang termuat dalam Undang-Undang perkawinan 

sebenarnya masih belum terlalu tinggi dibanding dengan beberapa Negara lainnya 

di dunia. Aljazair misalnya membatasi umur untuk melangsungkan pernikahan itu 

laki-lakinya 21 tahun dan perempuannya 18 tahun. Demikian juga dengan 

Banglades 21 tahun untuk laki-laki dan 18 tahun untuk perempuan. 

Beberapa Negara yang mematok umur tersebut sangat rendah. Yaman 

Utara misalnya membatasi usia perkawinan tersebut pada umur 15 tahun baik 

laki-laki maupun perempuan. Malaysia membatasi usia perkawinannya, laki-laki 

berumur 18 tahun dan perempuan 16 tahun. Rata-rata Negara di dunia membatasi 

usia perkawinan itu 18 tahun dan wanita berkisar 15 tahun dan 16 tahun. 

Pembuat rancangan Undang-undang perkawinan mungkin menganggap 

umur 19 tahun bagai seseorang lebih matang fisiknya dan kejiwaannya dari pada 

                                                           
48 Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, (Medan: Zahir Trading, 1975), h. 35 
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18 tahun laki-laki dan 15 tahun perempuan seperti yang ditetapkan oleh hukum 

perdata.49
 

Batasan umur yang dicantumkan secara aksplisit, manunjukkan apa yang 

oleh Yahya Harahap merupakan langkah penerobosan hukum adat dan kebiasaan 

yang dijumpai di dalam masyarakat Indonesia. Masyarakat Jawa misalnya sering 

kali dijumpai perkawinan anak perempuan yang masih muda usianya. Anak 

perempuan Jawa dan Aceh seringkali dikawinkan meskipun umurnya masih 

kurang dari 15 tahun, walaupun mereka belum diperkenankan hidup bersama 

sampai batas umur yang pantas. Biasanya ini disebut dengan kawin gantung.50
 

Batasan umur ini menunjukkan kekaburan terhadap penafsiran batas usia 

baik yang terdapat di dalam adat ataupun hukum Islam dapat dihindari.51
 

5. Usia Dewasa dalam Pandangan Umum. 

 Pendewasaan Usia Kawin menurut BKKBN adalah upaya untuk 

meningkatkan usia pada pernikahan pertama, sehingga pada saat perkawinan 

mencapai usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. 

Batasan usia ini dianggap sudah siap baik dipandang dari sisi kesehatan maupun 

perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga.52  

                                                           
49 Lili Rasjidi, Hukum Perkwinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, (Bandung: 

Alumni, 1982), h. 111 
 
50 R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung: Sumur, 1960), h. 

41 
51 Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional , h. 36 
 
52BKKBN; Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, Pendewasaan Usia 

Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia Perempuan, (Jakarta: th. 2010), h. 
19 
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Tujuan program Pendewasaan Usia pernikahan ini adalah untuk 

memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar dalam merencanakan 

keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan 

kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental emosional, pendidikan, sosial, 

ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran.  

Kaum remaja sebagai anak yang tumbuh mekar dalam pangkuan ibu ayahnya 

dilingkungan keluarga merupakan pelipur hati, perekat cinta. Sebagaimana tuturan 

K.H.Ali Yafie mengungkapka bahwa disebut perkawinan usia muda bagi remaja yang 

melangsungkan perkawinan diantara sinnul bulǖgh (usia akil bāligh) dan sinnul Rusyd 

(Usia matangnya kedewasaan).53 

WHO mendefinisikan remaja sebagai fase ketika seorang anak 

mengalami hal-hal sebagai berikut: 

1) Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda 

seksual sekundernya sampai ia mencapai kematangan seksualnya.  

2) Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari 

kanak-kanak menuju dewasa. 

3) Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada 

keadaan yang relatif lebih mandiri.54 

Elizabet B. Harlock mendefinisikan usia remaja dan membaginya dalam 

tiga tingkatan yaitu: pra remaja 10-12 tahun, remaja awal 13-16 Tahun, remaja 

                                                           
53Ali Yafie, Menggagas Fiqih Sosial, (Bandung: Mizan, 1995), h. 254 
. 
54Abu Al-Ghifari, Pernikahan Dini; Dilema Generasi Ekstravaganza, (Cet. IV; Bandung: 

Mujahid Press, 2004), h. 32-33. 
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Akhir 17-21 tahun.55
 

Batasan Usia muda terbagi dalam dua bagian yaitu: usia muda awal 10-

14 tahun dan usia muda akhir 15-20 tahun.56 

6. Batas Usia Perkawinan dalam Hukum Keluarga Negara-Negara Muslim 

a.      Turki  

Undang-Undang Perkawinan di Turki menetapkan umur minimal 

seseorang yang hendak menikah adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi 

perempuan. Pengadilan dapat mengijinkan pernikahan pada usia 15 tahun laki-laki 

dan 14 tahun perempuan setelah mendapat ijin orang tua atau wali dalam kasus-

kasus tertentu. Undang-undang yang mengatur nikah ini sudah diamandemen pada 

tahun 1938.57
 

Tahun 1972 dalam kasus-kasus tertentu, pengadilan masih boleh 

mengizinkan pernikahan pada usia 15 tahun bagi laki-laki dan 14 tahun bagi 

perempuan. Wacana tentang batasan umur pernikahan tidak secara kongrit 

menyebut umur dalam fiqih Hanafi, hanya secara tegas disebutkan bahwa salah 

satu syarat pernikahan adalah berakal dan bāligh, sebagaimana juga keduanya 

menjadi syarat umum bagi operasional seluruh tindakan yang bernuansa hukum. 

                                                           
55Mahmud Yunus, Pendidikan Seumur Hidup, (Jakarta: Lodaya, 1987), h. 52. 
 
56Sarlito Wirawan, Psikologi Remaja, (Cet.I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1989),  

h. 9-10 
. 

57 Muhammad Amin al-Shahir bi Ibn ‘Abidin, Hasyiyah Radd al-Muktar, (Beirut: Dar al-
Fikr, tt), h. 599.  
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Karena itu bāligh hanyalah syarat bagi kelangsungan suatu tindakan hukum bukan 

merupakan syarat keabsahan pernikahan.58
 

b.      Iran 

Usia minimum boleh melaksanakan perkawinan bagi pria adalah 18 tahun 

dan bagi wanita 15 tahun. Bagi seorang yang mengawinkan seseorang yang masih 

di bawah usia minimum nikah dapat dipenjara antara 6 bulan hingga 2 tahun. Jika 

seorang anak perempuan dikawinkan di bawah usia 13 tahun, maka yang 

mengawinkannya dapat dipenjara selama 2 minggu hingga 3 tahun. Bagi yang 

melanggar ketentuan ini dapat dikenai denda 2-20 riyal.59
 

c.      Aljazair 

Pembentukan hukum keluarga di Aljazair diantaranya bermaksud 

meningkatkan usia nikah bagi kedua calon mempelai. Hukum keluarga 1984 

dengan tegas memperlihatkan hal ini. Pada pasal 7 secara jelas ditetapkan usia 

calon mempelai laki-laki 21 tahun dan calon mempelai perempuan 18 tahun. Usia 

nikah ini cukup tinggi dibandingkan dengan usia nikah yang terdapat dalam 

hukum keluarga di Negara-negara Islam lain. Tercatat hanya Banglades yang 

menyamai batas minimum usia nikah.60
 

Nash (al-Quran dan Hadits) tidak memberikan ketentuan yang secara 

eksplisit menetapkan batasan usia nikah. Para ahli fiqih juga tidak membahas usia 

nikah. Barangkali melacak pendapat mereka dapat dilakukan dengan mengaitkan 

                                                           
58 M. Attho’ Muzdhar dan Khairuddin Nasution, h. 43 
 
59 Ibid, h. 60 
 
60 M. Attho’ Muzdhar, Membaca Gelombang Jihat, antara Tradisi dan Liberalisasi, 

(Yokyakarta: Titian Ilahi Pres, 1998), h. 179 
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usia bāligh, karena bāligh adalah syarat bagi calon mempelai untuk dapat 

melangsungkan pernikahan. Maliki menetapkan usia 17 tahun. Namun demikian, 

pernikahan bagi yang masih di bawah usia 17 tahun dianggap sah, kalau menurut 

wali dapat mendatangkan kebaikan bagi yang bersangkutan.61
 

Ketentuan usia nikah yang terdapat dalam perundang-undangan Aljazair 

ini murni atas pertimbangan yang lebih bersifat sosiologis, sebab ketentuan ini 

tidak diambil dari pandangan mazhab di luar Maliki. Mazhab Hanafi yang 

disinyalir menempati posisi kedua di Aljazair setelah mazhab Maliki, menetapkan 

usia bāligh yang lebih rendah dari batasan ini, yakni 18 tahun bagi laki-laki dan 17 

tahun bagi perempuan. 

Pembaharuan hukum keluarga yang dilakukan Negara-negara Muslim atau 

Negara yang perpenduduk Muslim terus berkembang. Mengenai hal batas usia 

perkawinan, Negara-negara tersebut menetapkan sendiri sesuai dengan unsur 

kemaslahatan.  

Undang-undang perkawinan di dunia Islam memang berbeda dalam 

menetapkan batas minimal usia perkawinan sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 

berikut:62 Perbedaan penerapan batas usia perkawinan di berbagai negara63 

 

 

                                                           
61 Abdur Rahman al-jaziri, al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba’ah, (Solo: Toko Kitab AS, tt), 

juz IV, h. 52 
 
62

 Tahir Mahmood, Family Law Reform in The Muslim World, (18 New Delhi: n.p., 972), h. 218 

 
63

 Dedi Supriyadi, Perbandingan Hukum Perkawinan h. 82. 
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No. NEGARA 
USIA KAWIN 

PRIA WANITA 

1 AlJazair 21 18 

2 Bangladesh 21 18 

3 Mesir 18 16 

4 Indonesia 19 16 
5 Irak 18 18 
6 Yordania 16 15 
7 Libanon 18 17 
8 Libya 18 16 
9 Malaysia 18 16 

10 Maroko 18 15 

11 Yaman Utara 15 15 

12 Pakistan 18 16 

13 Somalia 18 18 

14 Yaman Selatan 18 16 

15 Syiria 18 17 

16 Tunisia 19 17 

17 Turki 17 15 

18 Israel 20 19 

19 Cyprus 18 17 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapatlah disimpulkan bahwa usia nikah yang 

dianut dunia Islam dan negara-negara berpenduduk Muslim rata-rata berkisar antara 

15-21 tahun, kecuali Irak dan Somalia yang tidak membedakan usia nikah antara 

pria dengan wanita, yaitu sama-sama 18 tahun. Umumnya negara Islam 

membedakan usia nikah antara calon mempelai pria dengan calon mempelai 

perempuan. Kaum pria, rata-rata usia nikah adalah 16 hingga 21 tahun, sementara 

usia nikah bagi kaum perempuan rata-rata berkisar antara 15-18 tahun. Jadi, usia 

nikah perempuan pada umumnya lebih muda antara 1 hingga 6 tahun lebih 
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dibandingkan dengan rata-rata usia nikah kaum laki-laki. Perbedaan usia nikah ini 

terjadi, disebabkan al-Quran maupun al-Hadits tidak secara eksplisit menetapkan 

usia nikah. 

D. Konsep Saddu aź-Żarī’ah 

1. Pengertian  

Secara etimologi kata Saddu aź-Żarī’ah (abcرefا Qh ) merupakan bentuk 

frase (idhafah) yang terdiri dari dua kata, yaitu saddu (  ُQhَ ) dan aź-źarī’ah 

(abَcِْرeَfا). Secara etimologis, kata as-saddu (  ُQَّmfا ) merupakan kata benda abstrak 

(mashdar) dari اQًhَ  ُQ ُّmَc  َQhَ. Kata as-saddu tersebut berarti menutup sesuatu yang 

cacat atau rusak dan menimbun lobang.64
 Sedangkan  aź-Żarī’ah ( abَcِْرeَfا ) 

merupakan kata benda (isim) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (wasilah)65
 

dan sebab terjadinya sesuatu.66
 Bentuk jamak dari  aź-Żarī’ah ( abَcِْرeَfا ) adalah 

adz-dzara’i.67 Oleh karena itu dalam beberapa kitab usul fikih, seperti Tanqih al-

Fushul fi Ulum al-Ushul karya al-Qarafi, istilah yang digunakan adalah Saddu aż-

Żarāi’.68
  

                                                           
64Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri, Lisan al-Arab, (Beirut: Da¯r 

Shadir, tt), juz 3, h. 207. Lihat juga dalam Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I, (Jakarta: Logos Wacana 
Ilmu, 1997), h. 160-170 dan Abdul Karim Zaidan, Pengantar Studi Syari‟ah, (Jakarta: Rabbani 
Press, 2008), h. 257-258.  

 
65Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri,  Juz 8, h. 93 
 
66Abu al-Faidh Muhammad bin Muhammad bin Abd ar-Razzaq al-Husaini (al-Murtadha 

az-Zabidi), Taj al-Arus fi Jawahir al-Qamus, juz 1, h. 5219 dalam Kitab Digital al-Maktabah asy-
Syamilah, versi 2.09.  

 
67Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri, h. 207  
 
68 Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qarafi, Tanqih al-Fushul fi „Ilm al-Ushul, dalam Kitab 

Digital al-Marji‟ al-Akbar li at-Turats al-Islami, Syirkah al-Aris li Kumbiutar, tt. 
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Secara terminologi menurut al-Qarafi, Saddu aź-Żarī’ah adalah memotong 

jalan kerusakan (mafsadah) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. 

Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (mafsadah), namun jika 

perbuatan itu merupakan jalan atau sarana menuju kepada suatu kerusakan 

(mafsadah), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut.  

Ungkapan yang senada yang dikemukakan asy-Syaukani,  “aź-Żarī’ah 

adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan 

mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (al-mahẓur)”.69
  

Imam asy-Syathibi dalam karyanya al-Muwāfaqāt, menyatakan bahwa 

Saddu  aź-Żarī’ah adalah:  

70ةٍ دَ سَ فْ مَ  ىلَ إِ  ةٌ حَ لَ صْ مَ  وَ ا هُ مبَِ  لُ س وَ لتـ اَ 
 

Artinya:  
“Melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemashlahatan 
menuju kepada suatu kemafsadatan (kerusakan).  

 

Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, memberikan pengertian Saddu  aź-

Żarī’ah adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan 

yang terlarang.71
 Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, jalan atau 

                                                           
69Muhammad bin Ali asy-Syaukani, Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min „Ilm al-

Ushul, Beirut: Da¯r al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994, h 295. 
 
70Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Maliki (asy-Syathibi), al-Muwafaqat fi 

Ushul al-Fiqh, Beirut: Da¯rul-Ma’rifah, tt., juz 3, h 257-258. 
 
71Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh 

Islami, (Bandung: PT. Al-Ma‟arif, 1986), h 347. 
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perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang 

dibolehkan.72
  

Kata aź-Żarī’ah pada awalnya, dipergunakan untuk unta yang 

dipergunakan orang Arab dalam berburu. Si unta dilepaskan oleh sang pemburu 

agar bisa mendekati binatang liar yang sedang diburu. Sang pemburu berlindung 

di samping unta agar tak terlihat oleh binatang yang diburu. Ketika unta sudah 

dekat dengan binatang yang diburu, sang pemburu pun melepaskan panahnya. 

Karena itulah, menurut Ibn al-A’rabi, kata  aź-Żarī’ah kemudian digunakan 

sebagai metafora terhadap segala sesuatu yang mendekatkan kepada sesuatu yang 

lain.73
 

 Berdasarkan berbagai pandangan diatas, bisa dipahami bahwa Saddu  aź-

Żarī’ah adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang 

pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya 

perbuatan lain yang dilarang.  

2. Dasar Hukum 

a. Al-Quran 

Firman Allah swt. dalam QS.al-Baqarah / 2 : 104. 

$ yγ •ƒr' ¯≈ tƒ š Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ#u Ÿω (#θä9θ à)s? $ uΖÏã≡u‘ (#θä9θ è%uρ $ tΡ ö�ÝàΡ $# (#θãèyϑó™$# uρ 3 
š Ì�Ï�≈ x6 ù=Ï9uρ ë>#x‹ tã ÒΟŠ Ï9r&   

Terjemahnya:  

                                                           
72Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, A‟lam al-Muqi‟in, (Beirut: Da¯r al-Kutub al-„Ilmiyyah, 

1996, juz 2, h. 103.  
 
73Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri,…….  
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada 
Muhammad): “Raa‟ina”, tetapi katakanlah: “Unzhurna”, dan 
“Dengarlah”. Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih”.74 

Pada surah al-Baqarah ayat 104 diatas, bisa dipahami adanya suatu bentuk  

pelarangan terhadap sesuatu perbuatan karena adanya kekhawatiran terhadap 

dampak negatif yang akan terjadi. Kata raa¯ina ( HَrSَِرا ) berarti: “Sudilah kiranya 

kamu memperhatikan kami.” Saat para sahabat menggunakan kata ini terhadap 

Rasulullah, orang Yahudi pun memakai kata ini dengan nada mengejek dan 

menghina Rasulullah saw.. Mereka menggunakannya dengan maksud kata rā’inā  

HًrSِارَ  )  ) sebagai bentuk isim fāil dari masdar kata ruŭ’’nah ( ةHَJtْSُُر ) yang berarti 

bodoh atau tolol.75 Karena itulah, Tuhan pun menyuruh para sahabat Nabi saw. 

mengganti kata rāi’nā yang biasa mereka pergunakan dengan unẓurnā yang juga 

berarti sama dengan rāi’nā. Berdasar pemahaman demikian, ayat ini menurut al-

Qurthubi dijadikan dasar dari Saddu  aź-Żarī’ah.76 

b. Hadits  

Selain dari al-Quran, dasar hukum mengenai Saddu  aź-Żarī’ah juga dapat 

diketemukan dalam hadits. Rasulullah saw. bersabda: 

ثـََنا اللْيُث َعِن اْبِن اْهلَاِد َعْن َسْعِد ْبِن ِإبـْرَاِهيَم َعْن ُمحَْيِد ْبِن  ثـََنا قـُتَـْيَبُة ْبُن َسِعيٍد َحد َعْبِد َحد
« قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم -ْبِن اْلَعاِص َأن َرُسوَل اللِه اْبِن َعْمرِو االرْمحَِن َعْن َعْبِد اللِه 

                                                           
 
74 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Direktorat Urusan 

Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah, 2012), h. 20. 
75Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin al-Hasan bin al-Husain at-Taimi ar-Razi, 

Mafatih al-Ghaib (Tafsir ar-Razi), juz 2, h. 261 dalam Kitab Digital al-Maktabah asy-
Syamilah,versi 2.09. 

 
76Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh Al-Qurthubi, al-Jami‟ li Ahkam al-

Qur‟an, juz 2, h. 56 dalam ibid. 
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نـََعْم « قَاُلوا يَا َرُسوَل اللِه َهْل َيْشِتُم الرُجُل َواِلَدْيِه قَاَل ». اْلَكَبائِِر َشْتُم الرُجِل َواِلَدْيِه ِمَن 
77َيُسب أَبَا الرُجِل فـََيُسب أَبَاُه َوَيُسب أُمُه فـََيُسب أُمهُ 

 

Artinya:  
“Telah bercerita kepada kami Qutaebah bin Said, telah bercerita kepada 
kami Said, telah bercerita kepada kami al-Laez dari Ibnu Hadi dari Said bin 
Ibrahim dari Humaed bin Abdi al-Rahman dari Abdullah bin Amr bin al-Ash 
bahwa Rasulullah saw.. telah bersabda: termasuk di antara dosa besar 
seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya.” Beliau kemudian ditanya, 
“Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?” Beliau 
menjawab, “Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang 
yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki 
tersebut.” 

Hadits ini dijadikan oleh Imam Syathibi sebagai salah satu dasar hukum 

bagi konsep Saddu az-Żari’ah. Berdasarkan hadits tersebut, menurut tokoh ahli 

fikih dari Spanyol itu, dugaan (zhann) bisa digunakan sebagai dasar untuk 

penetapan hukum dalam konteks Saddu  aź-Żarī’ah.78 

c. Kaidah Fiqhi 

Kaidah fiqhi yang bisa dijadikan dasar penggunaan Saddu aź-Żarī’ah 

adalah:  

 اْ  ءُ رْ دَ 
َ
 اْ  بِ لْ ى جَ لَ عَ  مٌ د قَ مُ  دِ اسِ فَ مل

َ
 79حِ الِ صَ مل

Artinya: 
“Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih 
kebaikan (mashlahah)” 

 

                                                           

 
77

 Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja‟fi, al-Jami‟ ash-Shahih al-
Mukhtashar, (Beirut: Da¯r Ibn Katsir, 1987),  juz 5, h 2228. 

78Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Maliki asy-Syathibi, al-Muwafaqat fi 
Ushul al-Fiqh, (Beirut: Da¯r al-Ma‟rifah, tt.), juz 2, h 360. 

 
79Wahbah az-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, (Damaskus: Da¯r al-Fikr, 1986), h. 102 
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Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah 

turunan dibawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Karena 

itulah, Saddu  aź-Żarī’ah pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa 

dipahami, karena dalam Saddu  aź-Żarī’ah terdapat unsur mafsadah yang harus 

dihindari. 

d. Logika 

Secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, maka 

mestinya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal 

tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, maka 

mestinya ia pun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan 

tersebut. Hal ini senada dengan ungkapan Ibnu Qayyim dalam kitab A’lâm al-

Mûqi’în: ”Ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan 

mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu 

untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah 

membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang 

dengan pelarangan yang telah ditetapkan.”80  

3. Macam-macam Saddu  aź-Żarī’ah 

Jika dilihat dari aspek akibat yang timbulkan, Ibnu al-Qayyim 

mengklasifikasikan Saddu  aź-Żarī’ah menjadi empat macam, yaitu:81
 

a. Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan 

(mafsadah). Hal ini misalnya mengonsumsi minuman keras yang bisa 

                                                           
80Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, A’lam al-Muwaqqi’in, (Beirut: Da¯r al-Kutub al-

‘Ilmiyyah, 1996), h. Jilid 2, h. 103 
 
81Ibid., h. 104. 
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mengakibatkan mabuk dan perbuatan zina yang menimbulkan 

ketidakjelasan asal usul keturunan.  

b. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan 

(mustahab), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi 

sesuatu keburukan (mafsadah). Misalnya menikahi perempuan yang sudah 

ditalak tiga agar sang perempuan boleh dikawini lagi oleh mantan suaminya 

(attahlil). Contoh lain adalah melakukan jual beli dengan cara tertentu yang 

mengakibatkan muncul unsur riba.  

c. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja 

untuk menimbulkan suatu keburukan (mafsadah), dan pada umumnya 

keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. 

Keburukan (mafsadah) yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar 

akibatnya daripada kebaikan (maslahah) yang diraih. Contohnya adalah 

mencaci maki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik. 

d. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa 

menimbulkan keburukan (mafsadah). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar 

akibatnya daripada keburukannya. Misalnya, melihat perempuan yang sedang 

dipinang dan mengkritik pemimpin yang ẓhalim. 

Sedangkan jika dilihat dari aspek kesepakatan ulama, al-Qarafi dan asy-

Syatibi membagi Saddu  aź-Żarī’ah menjadi tiga macam, yaitu:  

a. Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi 

jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan.  
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Contohnya menanam anggur, meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan 

khamar; atau hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan terjadi perbuatan 

zina dengan tetangga. 

b. Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki berhala bagi 

orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala 

tersebut akan membalas mencaci maki Allah seketika itu pula. Contoh lain 

adalah larangan menggali sumur ditengah jalan bagi orang yang mengetahui 

bahwa jalan tersebut biasa dilewati dan akan mencelakakan orang. 

c. Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, 

seperti memandang perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya zina; dan 

jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba.82
  

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa Saddu aź-

Żarī’ah dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Secara kualitas mafsadat 

Jika dilihat dari segi kualitas mafsadatnya, Saddu  aź-Żarī’ah dapat dibedakan 

menjadi dua, yakni perbuatan yang membawa kepada kerusakan secara pasti 

dan perbuatan yang biasanya atau kemungkinan besar membawa kepada 

kerusakan. 

b. Mafsadat yang ditimbulkannya  

Jika dilihat dari jenis mafsadatnya, maka Saddu  aź-Żarī’ah dapat dibedakan 

menjadi dua, yakni mafsadat yang dihasilkan dari perbuatan yang memang 

membawa mafsadat secara asalnya seperti minum minuman keras dan 
                                                           

82Al-Qarafi, Anwar al-Buruq fi Anwa‟ al-Furuq, juz 6, hlm 319 dalam Kitab Digital al-
Maktabah; asy-Syathibi, juz 2, h 390. 
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mafsadat yang timbul dari perbuatan yang pada asalnya merupakan perbuatan 

yang baik. 

4. Cara Menentukan Saddu  aź-Żarī’ah  

Guna menentukan apakah suatu perbuatan dilarang atau tidak, karena ia 

bisa menjadi sarana ( aź-Żarī’ah) terjadinya suatu perbuatan lain yang dilarang, 

maka secara umum hal itu bisa dilihat dari dua hal, yaitu:83
 

a. Motif atau tujuan yang mendorong seseorang untuk melaksanakan suatu 

perbuatan, apakah perbuatan itu akan berdampak kepada sesuatu yang 

dihalalkan atau diharamkan. Misalnya, jika terdapat indikasi yang kuat 

bahwa seseorang yang hendak menikahi seorang janda perempuan talak 

tiga adalah karena sekedar untuk menghalalkan si perempuan untuk 

dinikahi oleh mantan suaminya terdahulu, maka pernikahan itu harus 

dicegah. Tujuan pernikahan tersebut bertentangan dengan tujuan 

pernikahan yang digariskan syara’ yaitu demi membina keluarga yang 

langgeng. 

b. Akibat yang terjadi dari perbuatan, tanpa harus melihat kepada motif dan 

niat si pelaku. Jika akibat atau dampak yang sering kali terjadi dari suatu 

perbuatan adalah sesuatu yang dilarang atau mafsadah, maka perbuatan itu 

harus dicegah. Misalnya, masalah pemberian hadiah (gratifikasi) yang 

diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan beberapa 

peristiwa yang sebelumnya terjadi, seorang pejabat yang mendapat hadiah 

kemungkinan besar akan mempengaruhi keputusan atau kebijakannya 
                                                           

 
83Wahbah az-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, h. 879-880. 
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terhadap si pemberi hadiah. Karena itulah, setiap pemberian hadiah 

(gratifikasi) dalam batasan jumlah tertentu dianggap sebagai suap dan harus 

dikembalikan ke kas negara oleh pihak KPK. 

 

 

 

5. Kedudukan Saddu  aź-Żarī’ah 

Para ulama tidak sepakat dengan Saddu  aź-Żarī’ah sebagai metode 

dalam menetapkan hukum. Secara umum berbagai pandangan ulama tersebut 

bisa diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu:  

a. Ada yang menerima sepenuhnya.  

b. Ada yang tidak menerima sepenuhnya.  

c. Ada yang menolak sepenuhnya.  

a. Ada yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum 

diantaranya adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Para ulama di 

kalangan Mazhab  Maliki bahkan mengembangkan metode ini dalam 

berbagai pembahasan fikih dan ushul fikih mereka sehingga bisa diterapkan 

lebih luas. Imam asy-Syathibi  (w. 790 H) yang menguraikan tentang metode 

ini dalam kitabnya al-Muwafaqat.84  

b. Ada yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan 

hukum, diantanya mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i. Contoh kasus 

                                                           
84Ibrahim bin Musa bin Muhammad Asysyatibi, Al-Muwafaqaat, (T.t: Da¯r Ibni Affan, 

1997) 
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penggunaan Saddu  aź-Żarī’ah oleh mazhab Hanafi adalah tentang wanita 

yang masih dalam iddah karena ditinggal mati suami. Si wanita dilarang 

untuk berhias, menggunakan wewangian, celak mata, pacar, dan pakaian yang 

mencolok. Dengan berhias, wanita itu akan menarik lelaki. Padahal ia dalam 

keadaan tidak boleh dinikahi. Karena itulah, pelarangan itu merupakan Saddu 

aź-Żarī’ah agar tidak terjadi perbuatan yang diharamkan, yaitu pernikahan 

perempuan dalam keadaan iddah.85   

Kasus paling menonjol yang menunjukkan penolakan kelompok ini terhadap 

metode Saddu aź-Żarī’ah adalah transaksi-transaksi jual beli berjangka atau kredit 

(buyu’ al-ajal). Pada kasus jual beli transaksi berjangka, misalnya sebuah 

showroom menjual mobil secara kredit selama 3 tahun dengan harga Rp. 150 juta 

kepada seorang konsumen. Setelah selesai transaksi, keesokan harinya sang 

konsumen membutuhkan uang karena keperluan penting dan mendesak. Ia pun 

menjual mobil itu kepada pihak showroom. Oleh pihak showroom, mobil itu 

dibeli secara tunai dengan harga Rp. 100 juta.86  

Transaksi seperti inilah yang oleh mazhab Maliki dan Hambali dilarang 

karena terdapat unsur riba yang sangat jelas. Pada kenyataannya, transaksi jual 

beli tersebut adalah penjualan mobil secara kredit seharga Rp. 150 juta dan secara 

                                                           
85Abd al-Ghani al-Ghanimi ad-Dimasyqi al-Hanafi, al-Lubab fi Syarh al-Kitab, (Beirut: 

Da¯r al-Ma’rifah, 1997), juz 1, h. 465. 
 
86Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, (Jakarta: Logos, 1997), h. 161. 
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tunai seharga Rp. 100 juta. Barang yang diperjualbelikan seolah sia-sia dan tidak 

bermakna apa-apa.87  

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa transaksi semacam itu juga dilarang. 

Namun mereka menolak menggunakan Saddu aź-Żarī’ah dalam pelarangan 

tersebut. Pelarangannya berdasarkan alasan bahwa harga barang yang dijual 

tersebut belum jelas, karena terdapat dua harga. Disamping itu, si konsumen yang 

menjual kembali mobil sebenarnya juga belum sepenuhnya memiliki barang 

tersebut karena masih dalam masa kredit. Oleh karena itu, transaksi kedua yang 

dilakukan si konsumen dengan pihak showroom adalah transaksi yang tidak sah 

(fasid). Perbedaan dua harga itu juga mengandung unsur riba.88  

 Mazhab Syafii berpendapat bahwa transaksi jual beli kredit seperti itu 

adalah sah secara formal. Adapun aspek batin dari niat buruk si penjual untuk 

melakukan riba, misalnya, adalah urusan dosanya sendiri dengan Allah. Patokan 

adalah bagaimana lafaz dalam akad, bukan niat dan maksud si penjual yang tidak 

tampak. Tidak boleh melarang sesuatu akad hanya berdasarkan dugaan terhadap 

maksud tertentu yang belum jelas terbukti.89  

c. Ada yang menolak sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, 

diantaranya mazhab Zahiri. Hal ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya 

menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual (zahir al-lafzh). Sementara 

Saddu aź-Żarī’ah adalah hasil penalaran terhadap sesuatu perbuatan yang 

                                                           
87Wahbah az-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami,.h. 892-893. 
 
88Ibid. 
 
89Ibid. h. 889, 893, dan  899. 
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masih dalam tingkatan dugaan, meskipun sudah sampai tingkatan dugaan 

yang kuat. Oleh karena itu, bagi mereka konsep Saddu aź-Żarī’ah adalah 

semata-mata produk akal dan tidak berdasarkan pada nash secara langsung.  

Ibnu Hazm (994-1064 M), salah satu tokoh ulama dari mazhab Zahiri, 

bahkan menulis satu pembahasan khusus untuk menolak metode Saddu  aź-

Żarī’ah dalam kitabnya al-Ahkam fi Ushul al-Ihkam. Ia menempatkan sub 

pembahasan tentang penolakannya terhadap Saddu aź-Żarī’ah dalam pembahasan 

tentang al-ihtiyath (kehati-hatian dalam beragama). Saddu aź-Żarī’ah lebih 

merupakan anjuran untuk bersikap warga dan menjaga kehormatan agama dan 

jiwa agar tidak tergelincir pada hal-hal yang dilarang. Konsep Saddu  aź-Żarī’ah 

tidak bisa berfungsi untuk menetapkan boleh atau tidak boleh sesuatu. Pelarangan 

atau pembolehan hanya bisa ditetapkan berdasarkan nash  dan ijma’ (qath’i). 

Sesuatu yang telah jelas diharamkan oleh nash tidak bisa berubah menjadi 

dihalalkan kecuali dengan nash lain yang jelas atau ijma’. Hukum harus 

ditetapkan berdasarkan keyakinan yang kuat dari nash yang jelas atau ijma’. 

Hukum tidak bisa didasarkan oleh dugaan semata.90 Contoh kasus penolakan 

kalangan aẓ-Ẓāhiri dalam penggunaan Saddu aź-Żarī’ah adalah ketika Ibnu 

Hazm begitu keras menentang ulama Hanafi dan Maliki yang mengharamkan 

perkawinan bagi lelaki yang sedang dalam keadaan sakit keras hingga 

dikhawatirkan meninggal. Bagi kalangan Hanafi dan Maliki, perkawinan itu akan 

bisa menjadi jalan (źarī’ah) bagi wanita untuk sekedar mendapatkan warisan dan 

                                                           
90Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm azh-Zhahiri, al-Ahkam fi Ushul al-Ihkam, (Beirut: 

Da¯r al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), jilid 6, h. 179-189. 
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menghalangi ahli waris lain yang lebih berhak. Namun bagi Ibnu Hazm, 

pelarangan menikah itu jelas-jelas mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas halal. 

Betapapun menikah dan mendapatkan warisan karena hubungan perkawinan 

adalah sesuatu yang halal.91  

Meskipun terdapat ketidak sepakatan ulama dalam penggunaan saddu  aź-

Żarī’ah, namun secara umum mereka menggunakannya dalam banyak kasus. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahbah aź-Żuhaili, kontroversi dikalangan 

empat mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali, hanya berpusat pada satu 

kasus, yaitu jual beli kredit. Selain kasus itu, para ulama empat mazhab banyak 

menggunakan Saddu  aź-Żarī’ah dalam menetapkan berbagai hukum tertentu.  

Mazhab Ẓāhiri sama sekali tidak menerima Saddu  aź-Żarī’ah, hal itu 

karena berpegang teguh pada Kitabullah dan Sunnah. Semua perbuatan harus 

diputuskan berdasarkan zhahir nash dan ẓhahir perbuatan.  

Berkenaan dengan Saddu aź-Żarī’ah, timbul kesan upaya mengharamkan 

sesuatu yang jelas-jelas dihalalkan seperti yang dituding oleh mazhab aẓ-Ẓāhiri. 

Namun agar tidak disalahpahami demikian, harus dipahami pula bahwa 

pengharaman dalam Saddu aź-Żarī’ah adalah karena faktor eksternal (tahrim li 

ghairih). Secara substansial, perbuatan tersebut tidaklah diharamkan. Hanya 

karena faktor eksternal (li ghairih) tertentu, perbuatan itu menjadi haram. Jika 

faktor eksternal yang merupakan dampak negatif tersebut sudah tidak ada, tentu 

perbuatan tersebut kembali kepada hukum asal, yaitu halal.   

                                                           
91Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm azh-Zhahiri, al-Mahalli bi al-Atsar, (Beirut: Da¯r 

al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), juz 12, h. 378. 
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 Terkait dengan perkawinan usia muda dalam hal pemenuhan dari Saddu 

aź-Żarī’ah yang beberapa macam klasifikasi untuk melestarikan dan mewujudkan 

kemaslahatan dimasyarakat, sehingga perkawinan usia muda dalam hukum 

nasional Indonesia diperlukan ijtihad dengan mempertimbangkan beberapa aspek 

yakni aspek kesehatan, fisik, psikis, budaya. Ijtihad yang dilakukan tersebut dalam 

bingkai Maslahah sebagai tujuan pembentukan Hukum Islam (Saddu  aź-Żarī’ah). 

 


