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ABSTRAK
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Menikah (Studi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
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Mun‟im, M.Ag.
Kata Kunci : Sadd al-Dhari<’ah , Perkawinan Di Bawah Umur, Batas Usia
Minimal Untuk Menikah.
Penentuan batas usia untuk perkawinan sangatlah penting sekali,
dikarenakan suatu perkawinan di samping menghendaki kematangan biologis
juga psikologis. Dalam literatur Hukum Islam tidak ditetapkan secara tegas
tentang batas minimal usia calon pengantin. Seiring perkembangan zaman UU
memberikan batas minimal usia perkawinan. Jelas terjadi benturan antara Hukum
Islam dan UU. Melihat hal itu, bahwa larangan terhadap suatu perbuatan yang
diperbolehkan harus memperhatikan akibat yang ditimbulkan. Karena memang
shari<’ah di turunkan untuk mewujudkan kemas{lah{atan umat manusia, termasuk
juga dalam persoalan pernikahan.
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan tingkatan akibat yang
ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur, (2) menjelaskan analisis sadd aldhari<’ah terhadap kepastian hukum dari penetapan batas usia minimal perkawinan
dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.
Penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan (library research) yang
menggunakan data-data kepustakaan. Analisa datanya menggunakan metode
Deduktif yaitu pembahasan yang diawali dengan dalil-dalil, teori atau ketentuan
yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat
khusus (penjelasan teoritis).
Berdasarkan proses pengumpulan dan analisis data, penelitian ini menghasilkan
dua temuan. Pertama, berkaitan dengan tingkatan akibat yang ditimbulkan dari
perkawinan di bawah umur, penulis menyimpulkan bahwa akibat yang
ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur termasuk dalam tingkatan yang
kedua yaitu dhari>’ah yang membawa kepada perbuatan yang terlarang menurut
kebanyakannya. Kedua, penentuan batas minimal usia untuk melaksanakan
pernikahan itu secara teori sadd al-dhari<’ah bahwa dimaksudkan untuk
menghindari dampak negatif dari pernikahan usia muda

ii

iii

iv

v

vi

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Seiring perkembangan peradaban manusia yang semakin maju,
masalah yang timbul dalam bidang hukum keluarga pun ikut berkembang,
tidak terkecuali masalah perkawinan. Meskipun hukum agama dan
perundang-undangan telah mengatur sedemikian rupa tentang perkawinan
yang baik dan benar, nyatanya masih banyak permasalahan-permasalahan
yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah perkawinan di bawah
umur.1
Indonesia menurut data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional
(SUSESNAS) tahun 2018 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
tercatat angka perkawinan anak atau di bawah umur di Indonesia terbilang
tinggi yaitu mencapai 1,2 juta kejadian. Dari jumlah tersebut proporsi
perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin sebelum usia 18 tahun
adalah 11,21 persen dari total jumlah anak, artinya sekitar 1 dari 9 anak
perempuan usia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun atau masih
dalam usia anak.2 Tingginya angka perkawinan di bawah umur yang terjadi
membuat DPR merevisi Undang-undang perkawinan. Yang sebelumnya
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1)

1

Akhmad Shodikin, “Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia
Perkawinan,” Mahkamah, Vol. 9 No. 1, (Juni, 2015), 115.
2
https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2569/stop-perkawinan-anak-kitamulai-sekarang, (diakses pada tanggal 7 April 2020 pukul 18.45 WIB).
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menyebutkan “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai
umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam
belas) tahun”.3 Sekarang, dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan ditetapkan usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah
19 (sembilan belas) tahun.
Penentuan batas usia untuk perkawinan sangatlah penting sekali.
Karena suatu perkawinan di samping menghendaki kematangan biologis
juga psikologis. Maka dalam penjelasan undang-undang dinyatakan, bahwa
calon suami isteri itu harus telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan
perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa
berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturuanan yang baik dan sehat.4
Ketentuan ini memberikan indikasi bahwa seseorang yang hendak
melangsungkan perkawinan haruslah telah dewasa yang ditunjukkan dengan
usia yang sudah dianggap memiliki kematangan secara fisik dan psikis.
Hukum Islam tidak menjadikan usia calon pengantin sebagai syarat
sah menikah. Hal ini karena ketentuan batas minimal usia untuk menikah
tidak secara jelas dinyatakan dalam al-Qur’a>n maupun al-hadith yang
menjadi sumber utama hukum Islam. Al-Qur’a>n hanya mengisyaratkan,
bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang
siap dan mampu salah satunya, dalam al-Qur’a>n, 4: 6. yang berbunyi :

3
4

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
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Artinya: Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk
menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah
cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada
mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak
yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesagesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa
(di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan
diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa
miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang
patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada
mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah
Allah sebagai pengawas.5
Al-Qur’a>n, 4: 6. menggambarkan sampainya waktu seseorang untuk
menikah (bulu>gh al-nika>h{), dengan kata ”rushd”. Kata bulu>gh al-nika>h{
dalam ayat tersebut ditafsirkan oleh para ulama berbeda-beda. Perbedaan ini
dikarenakan tinjauan atau sudut pandang masing-masing. Pertama,
ditafsirkan sebagai kecerdasan karena tinjauannya dititikberatkan pada segi
mental, yakni dilihat pada sikap dan tingkah laku seseorang.6 Kedua,
ditafsirkan cukup umur dan bermimpi, fokus tinjauannya pada fisik lahiriah

5
6

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Bandung: CV J-Art, 2005), 77.
Muhammad Quraish Shihab, Tafsi>r al-Misba>h (Tangerang: Lentera Hati, 2002), 351.
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dan sekaligus telah mukallaf.7 Sedangkan dalam al-hadith menceritakan
perkawinan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh
Ima>m Al-Bukho>ri menyatakan bahwa:

ُن أَبِي ُِو َع ْن
ُْ ع ْر ًَُة َ َع
ُِ َبم ب
ُِ ن ِىش
ُْ سدُ َحدَّثَنَب ًُ َىيْبُ َع
ُُ َحدَّثَنَب ُهعَلَّى ب
ُ ْن
َ َ ْن أ
َُت ِسنِين
ُِّ ي ِب ْنتُُ ِس
َُ سلَّ َُن ت َزَ ًَّ َج َيب ًَ ِى
َُّ صلَّى
َُّ ن النَّ ِب
َُّ َ ش ُتَ أ
َ َِعبئ
َ ًَ ّللاُ َعلَ ْي ُِو
َ ي
ُْ بل ِىشَبمُ ًَأ ُ ْن ِبئْتُُ أَنَّ َيب َكبن
َُ َي ِب ْنتُُ تِ ْس ُعِ ِسنِينَُ ق
َُ ًَبَنَى ِب َيب ًَ ِى
َُت ِع ْندَُه
َُِت ْس َُع ِس ِنين

))رواه بخارى

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Mu'alla bin Asad] Telah
menceritakan kepada kami [Wuhaib] dari [Hisha>m bin Urwah]
dari [bapaknya] dari [‘A>’ishah] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi
wasallam menikahinya saat itu berusia enam tahun, dan mulai
menggaulinya saat ia berumur sembilan tahun. Hisham berkata,
dan telah diberitakan kepadaku bahwa ‘A>’ishah hidup bersama
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam selama sembilan tahun.
(HR.Bukhori).8
Di kalangan fuqaha> (ahli hukum Islam) sendiri, hadith tersebut terus
diperdebatkan. Bagi mereka yang menerima, dasar utamanya adalah
kemutlakan al-hadith yang disampaikan oleh Ima>m Al-Bukho>ri untuk
diterima karena kitabnya adalah karya yang paling paling baik dari kitabkitab hadith lainnya, dan standar penyeleksiannya sangatlah tashadud
(keras) karena pencariannya tidak hanya dari apa yang ia dengar akan tetapi
langsung menuju sumber-sumber hadith itu dikeluarkan. Adapun yang
menolak perkawinan di bawah umur seperti perkawinan Nabi Muhammad
SAW dengan ‘A>’ishah karena sebagai hak khusus (previllege) bagi Nabi

7

Muhammad Nasib Ar-Rifa‟i, Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid
1, terj. Syihabbudin (Jakarta: Gema Insani, 1999), 653.
8
Achmad Asrori,”Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam
Undang-undang Perkawinan Di Dunia Islam,” Al-„Adalah, Vol. 11, No. 4, (Desember, 2015), 811.
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Muhammad SAW yang tidak bisa ditiru umatnya sama persis dengan
kebolehan beliau beristeri lebih dari 4 orang wanita.9
Suatu perkawinan, secara ideal dilakukan oleh pasangan yang telah
memiliki kematangan, baik dari segi biologis maupun psikologis. Pasalnya,
dampak yang ditimbulkan dari perkawinan yang dilakukan di bawah umur
itu sangat berbahaya. Perkawinan di bawah umur berdampak buruk pada
kesehatan, baik pada ibu dari sejak hamil sampai melahirkan maupun bayi
yang dikandungnya. karena organ reproduksi yang belum sempurna. Belum
matangnya organ reproduksi menyebabkan wanita yang menikah usia muda
beresiko terhadap berbagai penyakit seperti kanker servik, kanker payudara,
perdarahan, keguguran, mudah terjadi infeksi saat hamil maupun saat hamil,
anemia saat hamil, resiko terkena Pre Eklampsia, dan persalinan yang lama
dan sulit.10 Sedangkan dampak perkawinan di bawah umur pada bayi berupa
kemungkinan lahir belum cukup umur, berat badan bayi lahir rendah
(BBLR), cacat bawaan hingga kematian bayi.11 Bukan hanya pada
kesehatan tapi perkawinan dini juga berdampak pada psikologi para
pelakunya. Secara psikologi, perkawinan di bawah umur bisa menyebabkan
trauma dan krisis percaya diri, kemudian emosi tidak berkembang dengan
matang. Kepribadiannya cenderung tertutup, mudah marah, putus asa, dan

9

Yusuf Hanafi, Kontrofersi Perkawianan di Bawah Umur Child Marriage: Perspektif
Fikih Islam, HAM Internasional dan Undangundang Nasional (Bandung: Mandar Maju. 2011),
62.
10
Yuspa Hanum dan Tukiman, “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat
Reproduksi Wanita,” Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera, Vol. 13, No. 2, (Desember, 2015), 36.
11
Hery Ernawati dan Metti Verawati, Kesehatan Ibu dan Bayi Pada Pernikahan Dini
(Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2014), 5.
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mengasihani diri sendiri. Selain itu, perkawinan di bawah umur

juga

menyebabkan gangguan kognitif, seperti tidak berani mengambil keputusan,
kesulitan memecahkan masalah, dan terganggunya memori.12

Sadd al-dhari<’ah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata
yaitu sadd

dan al-dhari<’ah. Secara bahasa sadd berarti menutup atau

menghalangi. Sedangkan al-dhari<’ah berarti jalan yang menuju kepada
sesuatu.13 Sadd al-dhari<’ah menurut Al-Sha>tibi adalah melaksanakan suatu
pekerjaan yang semula mengandung kemas{lah{atan menuju kepada suatu
kemafsadatan.14 Secara istilah menurut Abdul Kari>m Zayda>n adalah
menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan.15
Sedangkan sadd al-dhari<’ah secara istilah ialah sesuatu media dan jalan
untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum shara’, baik
yang haram ataupun yang halal (yang terlarang atau yang dibenarkan) dan
yang menuju ketaatan atau kemaksiatan.16 Dari uraian tersebut dapat
disimpulkan bahwa sadd al-dhari<’ah adalah upaya mujtahid untuk
menetapkan larangan terhadap sesuatu hal yang pada dasarnya muba>h{.
Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain
yang dilarang. Metode ini bersifat preventif. Artinya, segala sesuatu yang

12

http://www.koran-jakarta.com/mewaspadai-dampak-psikologi-akibat-perkawinan-dini/.
(diakses pada tanggal 11 Maret 2020, jam 16.45 WIB).
13
Abu Rokhmad, Ushul Al- Fiqh (Semarang: CV. Karya Abadi, 2015), 248.
14
Andewi Suhartini, Ushul Fiqh (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementrian
Agama RI, 2012), 156.
15
Satria Effendi, Ushul Fiqh (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 172.
16
Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2014), 236.
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muba>h{ tetapi akan membawa kepada perbuatan yang haram maka
hukumnya menjadi haram.17
Di Indonesia, seseorang yang hendak melaksanakan perkawinan harus
mencapai usia tertentu. Yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 16
Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan yang melarang praktik perkawinan di bawah umur atau
usia anak yaitu sebelum mencapai usia 18 tahun. Larangan melakukan
perkawinan di bawah umur karena terdapat dampak yang sangat bahaya
bagi para pelakunya. Oleh karena untuk melindungi hak-hak anak, batas
usia minimal menikah dalam hukum perkawinan di Indonesia adalah mutlak
diperlukan.18 Tapi di sisi lain, Hukum Islam tidak menetapkan batas usia
dari seorang yang telah sanggup untuk melangsungkan perkawinan.
Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah ba>ligh, berakal sehat, mampu
membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan
persetujuannya untuk menikah.19 Al-hadith tentang perkawinan Rasulullah
SAW dengan ‘A>ishah sering dimaknai kebolehan melakukan perkawinan di
bawah umur dengan alasan dibenarkan oleh shara’ sesuai dengan s{arih{
(jelas) teks hadith tersebut. Oleh sebab itu banyak terjadi praktik
perkawinan di bawah umur di Indonesia dengan alasan bahwa perkawinan

17

Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2011), 142.
Nur Fadhilah dan Khairiyati Rahmah, “Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak
Dalam Hukum Nasional Indonesia,” De Jure, Vol. 4, No. 1, (Juli, 2012), 49.
19
Ibid.
18
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di bawah umur sah menurut hukum Islam serta mencontoh perbuatan dari
Rasulullah SAW.
Uraian di atas, jelas mengungkapkan bahwa terdapat kesenjangan
antara dua norma yang sama-sama mengikat kuat setiap manusia, yaitu
norma agama dan norma hukum. Padahal norma agama dan norma hukum
yang bersumber pula dari norma sosial merupakan payung kehidupan dalam
masyarakat.20 Berangkat dari kesenjangan tersebut penulis melakukan
penelitian menegenai penetapan batas minimal usia perkawinan dengan
menggunakan sadd al-dhari<’ah. Mengapa penulis menggunakan pendekatan

sadd al-dhari<’ah? Karena di dalam suatu perbuatan hukum bila ditemukan
kemungkaran atau sesuatu jalan kepada yang haram atau yang membawa
kepada kemafsadatan maka ditetapkan hukumnya menjadi haram.21 Dalam
menetapkan hukum berdasarkan menolak kemungkaran atau kemafsadatan
tersebut dinamakan dengan melakukan penalaran secara sadd al-dhari<’ah.
Oleh sebab itu judul penelitian dalam skripsi ini “Analisis Sadd Al-

Dhari<’ah Terhadap Batas Usia Minimal Menikah (Studi Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)‛.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan
masalah yang dijadikan objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini yaitu:

20

Moh. Hatta, ‚Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan
Kontemporer,‛ Al-Qānūn, Vol. 19, No. 1, (Juni, 2016), 68.
21
Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, 142.
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1. Bagaimana tingkatan akibat yang ditimbulkan dari perkawinan di
bawah umur?
2. Bagaimana kepastian hukum dari legislasi peraturan mengenai
batasan usia minimal menikah dalam Undang-undang Nomor 16
Tahun 2019?
C. Tujuan penelitian
Dari rumusan masalah yang peneliti tuliskan di atas guna
mendapatkan suatu tujuan yaitu :
1. Untuk

mengetahui

bagaimana

tingkatan

kerusakan

yang

ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur.
2. Untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum dari penetapan
aturan mengenai batas usia minimal perkawinan dalam Undangundang Nomor 16 Tahun 2019.
D. Manfaat Penelitian
Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:
1. Sebagai bentuk usaha dalam mengembangkan khazanah keilmuan,
baik penulis maupun mahasiswa Fakultas Syariah.
2. Sebagai tinjauan yuridis terhadap peraturan perundang-undangan
dalam memberikan larangan terhadap perkawinan anak atau di
bawah umur.
E. Telaah Pustaka
Penulis banyak menelusuri karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan
teori yang sama, diharapkan penelitian yang dilakukan ini akan memberikan

10

wajah baru di kalangan penelitian yang terdahulu dengan teori yang sama.
Maka sebagai bahan pertimbangan penulis banyak mengacu pada
kajiankajian sebagai berikut:
Skripsi Khilyatul Afidah dengan judul “Analisis Sadd Al-Dhari<’Ah
Terhadap Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Kota Madiun
Berdasarkan Perda Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017”. Skripsi ini
bertujuan untuk mengetahui pandangan para elit pemerintah tentang
kelahiran Perda dan latar belakang pembentukannya serta analisis sadd al-

dhari<’ah terhadap pengendalian peredaran minuman beralkohol dalam Perda
tersebut. Hasil penelitian menunjukkan pandangan mayoritas para elite
pemerintah terhadap pemberlakuan Perda memberikan dampak terciptanya
ketertiban umum serta kesejahteraan bagi masyarakat karena latar belakang
pembentukannya Perda ini yaitu menghindari dampak buruk akibat
konsumsi minuman beralkohol. Sedangkan menurut sadd al-dhari<’ah,
pengendalian peredaran minuman beralkohol ini dimaksudkan untuk
menertibkan peredaran liar minuman beralkohol yang memungkinkan dapat
dibeli dan dikonsumsi oleh anak-anak maupun anak jalanan.22
Skripsi Ahmad Maulana Abduh dengan judul “Tinjauan Sadd Al-

Dhari<’ah Terhadap Sistem Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Oleh BP4 KUA Kenjeran Surabaya. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui
peran BP4 KUA Kenjeran Surabaya terhadap penyebab terjadinya

22

Khilyatul Afidah, “Analisis Sadd Al-Dhari<’Ah Terhadap Pengendalian Peredaran
Minuman Beralkohol Kota Madiun Berdasarkan Perda Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017,
skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).
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kekerasan dalam rumah tangga dan tinjauan sadd al-dhari<’ah terhadap
pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan
cara pencegahan KDRT yaitu dengan memberikan penyuluhan pra dan
pasca nikah serta membantu menyelesaikan masalah rumah tangga yang
dihadapi pasangan suami istri. Sedangkan menurut sadd al-dhari<’ah
pencegahan KDRT yang dilakukan oleh BP4 KUA sudah sesuai karena
diposisikan sebagai hakim yang bijak dalam menyelesaikan perkara.23
Skripsi Zhuhro Ulliffani dengan judul “Tinjauan Sadd Al-Dhari<’ah
Terhadap Pertimbangan KUA Dalam Menetapkan Status Anak Perempuan
Tidak Sah Dari Pasangan Muallaf (Studi Kasus Di KUA Kecamatan
Ungaran

Timur)”.

Dalam

skripsi

ini

membahas

mengenai

dasar

pertimbangan hukum yang dipakai dan tinjauan sadd al-dhari<’ah terhadap
pertimbangan KUA dalam menetapkan status anak perempuan tidak sah dari
pasangan muallaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan
hukum yang dipakai adalah melihat dari perkawinan terdahulu orang tuanya
tidak sah, karena orang tua anak perempuan muallaf menikah tidak sesuai
dengan shariat Islam. Sedangkan analisis sadd al-dhari<’ah dalam penetapan
status tidak sah perempuan muallaf itu sudah tepat karena ada unsur dalam

23

Ahmad Maulana Abduh, Tinjauan Sadd Al-Dhari<’Ah Terhadap Sistem Pencegahan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh BP4 KUA Kenjeran Surabaya, skripsi, (Surabaya: UIN
Sunan Ampel, 2017).
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perkawinan yang tidak sesuai dengan shari<at Islam jika menggunakan wali
nasab karena perkawinan orang tuanya tidak sesuai shari<at Islam.24
F. Metode penelitian
1. Jenis Pendekatan
Jenis penelitian yang digunakan adalah termasuk penelitian
kepustakaan (library research). Library research adalah penelitian yang
menggunakan buku sebagai sumber data dan penulis berhadapan
dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang
sedang dipertanyakan.25 Berdasarkan judul yang penulis angkat maka
jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif
(hukum normatif). Pendekatan yuridis normatif yang penulis gunakan
dalam melihat obyek hukum ialah menggunakan teori sadd al-dhari<’ah
dengan melihat dari perspektif mafasadat yang ditimbulkan suatu
peraturan perundang-undangan.
2. Data dan Sumber Data
Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan
dalam kerangka persoalan yang digarap. Data dapat berupa teks,
dokumen, gambar, foto, artefak atau obyek-obyek lainnya yang
ditemukan

24

di

lapangan

selama

melakukan

penelitian

dengan

Zhuhro Ulliffani, “Tinjauan Sadd Al-Dhari<’ah Terhadap Pertimbangan KUA Dalam
Menetapkan Status Anak Perempuan Tidak Sah Dari Pasangan Muallaf (Studi Kasus Di KUA
Kecamatan Ungaran Timur)”, skripsi, (Semarang: UIN Walisongo, 2017).
25
Ida Bagoes Mantra, Filsafat Penelitiaan dan Metode Penelitian Sosial cet. 1
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 40.
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menggunakan penelitian kualitatif.26 Adapun data yang diperlukan
dalam penelitian ini yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019
Tentang batas minimal usia perkawinan serta dampak dari dari
perkawinan di bawah umur.
Sumber data adalah segala sesuatu yang menjadi sumber
dan rujukan dalam penelitian. Karena penelitian ini termasuk dalam
penelitian kepustakaan, maka dalam hal ini penelitian menggunakan
sumber data dan sumber-sumber tertulis. Adapun sumber data
penelitian ini adalah:
a. Sumber Data Primer, yaitu semua sumber yang langsung
memberikan data kepada pengumpul data.27 Dalam hal ini adalah
buku-buku serta literatur yang berhubungan dengan usia perkawinan.
Adapun sumber yang dimaksud seperti:
1) Amir Syarifudin, Ushul Fiqh 2.
2) Syahrul Mustofa, Hukum Pencegahan Perkawinan Dini.
3) Meitria Syahadatina Noor dkk, Klinik Dana: Sebaga Upaya
Pencegahan Perkawinan Dini.
4) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (KPPPA), Profil Anak Indonesia 2018.
5) Badan Pusat Statistik, Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data
Perkawinan Usia Anak di Indonesia.
26

Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha
Ilmu, 2006), 224.
27
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta,
2016), 225.
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b. Sumber Data Sekunder, yaitu sumber yang tidak langsung
memberikan data kepada peneliti misalnya melalui orang lain atau
pun dokumen data yang dikumpulkan oleh orang lain.28 Data
sekunder ini berupa artikel, jurnal, dan lain sebagainya yang
berhubungan dengan usia perkawinan dan perkawinan di bawah
umur.
3. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan faktual, teknik
pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan dengan
data kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan
adalah dokumentasi yakni mencari data mengenai hal berupa catatan,
transkip, buku, surat, majalah, dan lain-lain. Sebagai bahan rujukan
buku-buku atau tulisan-tulisan mengenai seluk beluk perkawinan di
bawah umur dan yang berkenaan dengan pembahasan ini. Pengumpulan
dokumen ini dilakukan untuk mengecek kebenaran atau ketepatan
informasi yang diperoleh.29
4. Analisis Data
Analisis data yang digunkan dalam penelitian ini menggunakan
metode deduktif yaitu pembahasan yang diawali dengan dalil-dalil,
teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan

28

Beni Ahmad Saebani, Metodoloogi Penelitian Hukum (Bandung: CV. Pustaka Setia,

2008), 158.
29

Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan
Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014),
21.
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kenyataan yang bersifat khusus (penjelasan teoritis).30 Teori yang
dipakai untuk menganalisis dalam penelitian ini yaitu teori sadd al-

dhari<’ah. Dalam hal ini penulis mengemukakan terlebih dahulu tentang
konsep umum dalam perkawinan di bawah umur, kemudian
menjelaskan tentang tinjauan sadd al-dhari<’ah terhadap Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas mininal usia perkawinan.
5. Pengecekan Keabsahan Data
Kriteria yang digunakan dalam pengecekan data dalam penelitian
ini adalah dengan kriteria kredibilitas. Yaitu suatu kriteria untuk
memenuhi bahwa data dan informasi yang dikumpulkan harus
mengandung nilai kebenaran, yang berarti bahwa penelitian kualitatif
dapat dipercaya oleh pembaca. Adapun teknik yang digunakan penulis
dalam penelitian ini adalah triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan
kebsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.31
6. Sistematika Pembahasan
Untuk dapat mempermudah pembahasan dalam penelitian ini,
maka penulis akan menyusun beberapa bab dan masing-masing dibagi
menjadi subbab tertentu, sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
Pada bab ini dijelaskan beberapa hal yang meliputi latar
belakang masalah, yang memuat beberapa rumusan masalah

30

Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik (Bandung:
Tarsito, 1990), 139.
31
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2016), 330.
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yang merupakan inti dari semua persoalan yang diangkat.
Kemudian dijawab dengan tujuan penelitian serta diperjelas
dengan kegunaan penelitian. Selain itu dalam bab ini juga
memuat metode penelitian yang akan digunakan penulis
dalam

menganalisis

masalah.

Penulis

berusaha

mensistematiskan agar mudah dipahami dan dipelajari yang
akan

dijadikan

pijakan

dalam

pembahasan

bab-bab

selanjutnya.
BAB II : LANDASAN TEORI
Bab ini berisi pemikiran atau konsep yuridis sebagai
landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah
penelitian yaitu tentang teori sadd al-dhari<’ah dan berisi
perkembangan data atau informasi seputar pernikahan usia
muda berupa pengertian, faktor, dan dampaknya. Serta data
tentang usia perkawinan dalam Islam. Bab ini memiliki
fungsi memudahkan pembaca memahami dasar teori dan
perkembangan data atau informasi di angkat dalam
permasalahan.
BAB III : TINGKATAN AKIBAT YANG DITIMBULKAN DARI
PERKAWINAN USIA MUDA
Bab ini berisi data-data yang telah diperoleh yang kemudian
diedit,

diklasifikasikan,

diverifikasi,

dan

dianalisis
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menggunakan teori sadd al-dhari<’ah

untuk menjawab

rumusan masalah pertama yang ditetapkan. Bab ini berfungsi
sebagai jawaban rumusan masalah yang pertama.

BAB IV: ANALISIS SADD AL-DHARI<‘AH TERHADAP BATAS
USIA MINIMAL PERNIKAHAN
Bab ini berisi data-data yang telah diperoleh yang kemudian
diedit,

diklasifikasikan,

diverifikasi,

menggunakan teori sadd al-dhari<’ah

dan

dianalisis

untuk menjawab

rumusan masalah yang kedua yang ditetapkan. Bab ini
berfungsi sebagai jawaban rumusan masalah yang kedua
BAB V : PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban umum
dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dan
saran-saran yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait terhadap
permasalahan penelitian. Bab ini berfungsi menjelaskan hasil
akhir dari penelitian skripsi yang telah dilakukan serta
masukan dari pihak-pihak yang terkait.

BAB II
LANDASAN TEORI
A. Konsep Sadd al-Dhari>’ah
1. Pengertian Sadd al-Dhari<‘ah
Sumber hukum Islam yang disepakati oleh seluruh ulama yaitu
kitab dan sunnah. Keduanya merupakan dasar lahirnya ketentuan hukum
Islam dan merupakan teks-teks nas{s{ yang menjadi rujukan dalam
menentukan hukum Islam itu sendiri. Sedangkan untuk ijma<‟ dan qiya<s
merupakan dalil hukum, karena keduanya bukan merupakan dasar
lahirnya hukum Islam tetapi keduanya merupakan penunjuk untuk
menemukan hukum Islam yang terdapat di dalam al-Qur’a<n atau alhadith melalui upaya ijtiha<d. Salah satu ijtiha<d yang digunakan yaitu

sadd al-dhari<’ah yang tetap dikembalikan kepada sumber hukum Islam.1
Kata sadd al-dhari<‘ah merupakan bentuk gabungan dari dua kata,
yaitu sadd dan al-dhari<‘ah. Secara etimologis, kata sadd yang berarti
menyumbat atau menutup dan al-dhari<’ah yang berarti sarana
mengantarkan sesuatu.2 Dalam pengertian lain secara lughawi< (bahasa),

al-dhari<ah berarti:

ِ
ِ
ص ُل ِِبَا إِ ََل الشَّْي ِئ َس َواءٌ كاَ َن ِح ِّسيِّا أ َْوَم ْعنَ ِوًي
ّ الْوسْيلةُ الَِِّت يَتَ َو

Artinya: ‚Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau

ma‟nawi, baik atau buruk.‛3

1

Abd. Rahman Dahlan, Us}hul Fiqih (Jakarta: Amzah, 2010), 113-114.
Suwarjin, Us}hul Fiqih (Yogyakarta: Teras, 2012),196.
3
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2011), 424.
2
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Arti lughawi< ini mengandung konotasi

yang netral tanpa

memberikan penilaian kepada hasil perbuatan. Dari pengertian yang
netral inilah yang diangkat oleh Ibn Qayyim ke dalam rumusan definisi
tentang al-dhari<‘ah, yaitu:

ُ َما َكا َن َو ِسْيلةً َوطَ ِريْ ًقا إِ ََل الشَّْي ِئ
Artinya: ‚Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu.‛4
Selanjutnya Badran memberikan definisi yang tidak netral
terhadap al-dhari<‘ah sebagai berikut:

ُى َوامل ْو ِص ُل إِ ََل الشَّْي ِئ امل ْمنُ ْوِع امل ْشتَ ِم ِل َعلَى َم ْف َس َد ٍة
ُ
َ
ُ
Artinya: ‚Apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang

mengandung kerusakan.‛
Untuk menempatkannya dalam bahasan sesuai dengan yang dituju,
kata al-dhari<‘ah itu didahului dengan sadd yang artinya menutup,
maksudnya adalah menutup jalan terjadinya kerusakan. Dalam
pembahasan hukum takli<fi< tentang wajib telah diuraikan tentang hukum
melakukan segala sesuatu yang membawa kepada dan mendahului suatu
perbuatan wajib, yang disebut “muqaddimah wa>jib”. Ia adalah perantara
kepada suatu perbuatan yang dikenai hukum, maka ia disebut al-dhari<‘ah.
Oleh karena itu para penulis dan ulama us}ul memasukkan pembahasan

4

Ibid.

tentang muqaddimah wa>jib ke dalam pembahasan tentang al-dhari<‘ah
karena sama-sama sebagai perantara kepada sesuatu.5
Sedangkan secara istilah menurut al-Qarafi sadd al-dhari<‘ah ialah
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 terjadi
suatu kerusakan (mafsadah), maka harus dicegah perbuatan tersebut.6
Sedangkan menurut Abdul Kari<m Zayda>n sadd al-dhari<‘ah adalah
menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan.7 Dan
menurut Imam al-Sha>tibi, sebagaimana yang ditulis oleh Rachmat
Syafe‟i dalam bukunya, yang dimaksud sadd al-dhari<‘ah ialah:

ِ ُّ التَّو
ِ ْ اىوم
َل َم ْف َس َد ٍة
َ َ ُ َص ُل ِب
َ
َ صلَ َحةٌ إ
Artinya: ‚Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung

kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan)‛.8
Menurut al-Sha>tibi ada kriteria yang menjadikan suatu perbuatan
itu dilarang yaitu:
a. Perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung kerusakan;
b. Kemafsadatan lebih kuat daripada kemas{lah{atan;
c. Perbuatan yang dibolehkan shara‟ mengandung lebih banyak unsur
kemafsadatan.9
5

Ibid.
Munadi, Pengantar Ilmu Usul Fiqih (Lhokseumawe: Unimal Press, 2017), 67.
7
Satria Effendi, Us{hul Fiqh (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 172.
8
Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 132.
6

Sedangkan sadd al-dhari<’ah secara istilah ialah sesuatu media dan
jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum shara‟,
baik yang haram ataupun yang halal (yang terlarang atau yang
dibenarkan) dan yang menuju ketaatan atau kemaksiatan.10 Dari uraian
tersebut dapat disimpulkan bahwa sadd al-dhari<’ah adalah upaya
mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap sesuatu hal yang pada
dasarnya muba>h{. Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari
perbuatan atau tindakan lain yang dilarang. Metode ini bersifat preventif.
Artinya, segala sesuatu yang muba>h{ tetapi akan membawa kepada
perbuatan yang haram maka hukumnya menjadi haram.11
2. Dasar Hukum Sadd al-Dhari<‘ah
Pada dasarnya, tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik menurut

nas}s{ maupun ijma>’ ulama tentang boleh atau tidaknya mengunakan sadd
al-dhari<’ah. Namun demikian, ada beberapa nas}s{ yang mengarah
kepadanya, baik al-Qur’a<n maupun al-hadith, juga qa>’idah fiqh, di
antaranya yaitu:
a. Al-Qur’a<n
Al-Qur’a<n, 06:108.

ِ
ِ وال تَسبُّوا الَّ ِذين ي ْدعو َن ِمن د
ك َزيَّنَّا
َّ اَّللِ فَيَ ُسبُّوا
َّ ون
َ اَّللَ َع ْد ًوا بِغَ ِْٔت ِع ْل ٍم َك َذل
ُ ْ ُ ََ
ُ َ
لِ ُك ِّل أ َُّم ٍة َع َملَ ُه ْم ُُثَّ إِ ََل َرِِّبِ ْم َم ْرِجعُ ُه ْم فَيُنَبِّئُ ُه ْم ِِبَا َكانُوا يَ ْع َملُو َن

Artinya: “Janganlah kamu memaki-maki sesembahan-sesembahan yang
mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan
9

Andewi Suhartini, Ushul Fiqh (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementrian
Agama RI, 2012), 137.
10
Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, 236.
11
Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2011), 142.

memaki-maki Allah dengan melampaui batas tanpa
pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat
menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan
merekalah mereka kembali, lalu dia memberitakan kepada
mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.”12
Al-Qur’a<n, 24: 31.

ِ
ِ ِ
َِ ِاَّلل
َج ًيعا أَيُّ َها
َّ ٕت ِم ْن ِزينَتِ ِه َّن َوتُوبُوا إِ ََل
ْ ََوالَ ي
َ ض ِربْ َن ِِب َْر ُجل ِه َّن ليُ ْعلَ َم َما ُُيْف
الْ ُم ْؤِمنُو َن لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُحو َن
Artinya: “Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui
perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu
sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya
kamu beruntung.”13
Sebenarnya mencaci maki dan menghina penyembah selain Allah
SWT itu boleh saja, bahkan jika perlu boleh diperangi. Namun jika
dilakukan hal itu akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar
daripada kemas{lah{atan seperti akan menyebabkan penyembah selain
Allah SWT itu akan mencaci maki dan menghina Allah SWT, maka
perbuatan mencaci dan menghina itu dilarang. Begitu pula perempuan
yang menghentakkan kakinya, meskipun dibolehkan namun jika
mengakibatkan rangsangan bagi kaum lelaki (selain suami) yang
mendengarnya, maka itu dilarang. Dua contoh terlihat adanya larangan
bagi perbuatan dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun
semula pada dasarnya perbuatan itu hukumnya boleh. Dalam hal ini dasar
pemikiran hukumnya bagi ulama adalah bahwa setiap perbuatan
mengandung dua sisi yaitu, sisi yang mendorong untuk berbuat, dan

12
13

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Bandung: CV J-Art, 2005), 141.
Ibid, 353.

sasaran atau tujuan yang menjadi nati<jah (kesimpulan/akibat) dari
perbuatan itu. Dengan memandang pada nati<jah-nya, perbuatan itu ada
dua bentuk:
1) Natij<ah-nya baik. Maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya
adalah baik dan oleh karenya dituntut untuk dikerjakan;
2) Nati<jah-nya buruk. Maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya
juga buruk, dan karenanya dilarang.14
b. Hadith Rasulullah SAW

َِّ يَرسوَل: قِيل.الرجل والِ َدي ِو
ِ
ِ ِ
ف يَ ْل َع ُن
َ اَّلل َكْي
ْ ُ َ َ ْ ْ َ ُ ُ َّ إ َّن م ْن اَ ْك ََِب الْ َكبَائ ِر اَ ْن يَ ْل َع َن
الر ُج ُل َوالِ َديْ ِو
ُّ ب اَُّموُ فَيَ ُس
ُّ ويَ ُس.
ُّ الر ُج ِل فَيَ ُس
ُّ  يَ ُس:قاَ َل
َّ ُب اَُّمو
َّ ب
َ َب ا
َ ُب اَََبه

Artinya: Sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah seseorang
melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah ditanya, wahai
Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang akan melaknat ibu
dan bapaknya. Rasulullah menjawab, seseorang yang mencaci
maki ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci maki
orang lain, dan seseorang mencaci maki ibu orang lain, maka
orang lain pun akan mencaci ibunya. (HR. Bukha>ri, Muslim

dan Abu> Da>wud).15

Dari al-Miqdad bin al-Aswad bahwa dia memberi kabar kalau dia
telah berkata:

ِِ
ِ حدَّثَنَا ي ع ُقوب حدَّثَنَا ابن أ
ٍ َخي ابْ ِن ِشه
يد
َ َخبَ َرِِن َعطَاءُ بْ ُن يَِز
ْ اب َع ْن َع ّمو أ
َ
َ ُ َْ َ
ُْ
ِْ اَّللِ بن ع ِد ِي ب ِن
َّ َخبَ َرهُ أ
َّ اْلُْن ُد ِع ُّي أ
َن الْ ِم ْق َد َاد بْ َن َع ْم ٍرو
ْ َّاللَّْيثِ ُّي ُُث
ْ اْليَا ِر أ
ْ ّ َ َ ْ َّ َن عُبَ ْي َد
ِِ
َِّ ول
ِ ي وَكا َن حلِي ًفا لِب ِٓت ُزْىرةَ وَكا َن ِِمَّن َش ِه َد ب ْدرا مع رس
اَّللُ َعلَْي ِو
َّ صلَّى
َ اَّلل
ْ
َُ ََ ً َ
َ َ َ َ َ َّ الْكْند
ِ
ِ َّ اَّللِ صلَّى
ِ ِ
يت َر ُج ًًل ِم ْن
ْ َو َسلَّ َم أ
ُ ت إِ ْن لَق
َ ْاَّللُ َعلَْيو َو َسلَّ َم أ ََرأَي
َ َّ َخبَ َرهُ أَنَّوُ قَ َال لَر ُسول
14
15
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ِ لسْي
ف فَ َقطَ َع َها ُُثَّ َال َذ ِم ِّٓت بِ َش َجَرةٍ فَ َق َال
َّ ب إِ ْح َدى يَ َد
َّ ي َِب
َ َالْ ُكفَّا ِر فَاقْ تَ تَ ْلنَا ف
َ ضَر
َِّ ول
اَّللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم
ُ اَّللِ بَ ْع َد أَ ْن قَا ََلَا قَ َال َر ُس
َ ت ََِّّللِ أَأَقْ تُلُوُ َي َر ُس
َّ صلَّى
َّ ول
ُ َسلَ ْم
ْأ
َ اَّلل
ِ
ك بَ ْع َد َما قَطَ َع َها
َ َال تَ ْقتُ ْلوُ قَ َال َي َر ُس
َّ ول
َّ اَّللِ إِنَّوُ قَطَ َع إِ ْح َدى يَ َد
َ ي ُُثَّ قَ َال ذَل
َِّ ول
ك
ُ قَ َال َر ُس
َّ صلَّى
َ َّك قَ ْب َل أَ ْن تَ ْقتُلَوُ َوإِن
َ ِاَّللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم َال تَ ْقتُ ْلوُ فَِإنَّوُ ِِبَْن ِزلَت
َ اَّلل
ول َكلِ َمتَوُ الَِِّت قَ َال
َ ِِبَْن ِزلَتِ ِو قَ ْب َل أَ ْن يَ ُق
Artinya:‚Telah bercerita kepada kami Ya'qu>b telah bercerita kepada

kami Ibn Akhi< Ibn Shiha>b dari pamannya telah
mengkhabarkan kepadaku 'Atha>` bin Yazi<d al-Laithi al-Jundu'i
bahwa 'Ubaidullah bin 'Adi bin al-Khiya>r memberitahunya
bahwa al-Miqda>d bin 'Amru al-Kindi< sekutu Bani< Zuhrah dan
termasuk salah satu orang yang turut serta dalam perang
Badar bersama Rasulullah SAW memberitahunya, ia berkata
kepada Rasulullah SAW: Wahai Rasulullah SAW bagaimana
pendapat Tuan bila aku berhadapan dengan seorang kafir lalu
kami berperang hingga ia menebasku salah satu tanganku
dengan pedang, kemudian ia berlindung dari seranganku pada
sebuah pohon kemudian berkata: Aku masuk Islam karena
Allah SWT, apakah saya membunuhnya? Rasulullah SAW:
"Jangan kau bunuh." Al-Miqda>d berkata: wahai Rasulullah
SAW, ia telah menebas salah satu tanganku. Al-Miqda>d bin
al-Aswad mengucapkannya setelah orang kafir menebas salah
satu tangannya. Rasulullah SAW bersabda: "Jangan
membunuhnya, karena dia sama seperti kamu sebelum kamu
melakukan apa yang kau lakukan terhadapnya dan kamu
sepertinya sebelum ia mengucapkan kalimatnya." (HR.
Ahmad).16
Hadith yang pertama berisi larangan mencaci maki orang tua orang
lain karena orang lain akan mencaci maki orang tuanya. Sedangkan
hadith yang kedua di atas berisi larangan membunuh orang kafir
(munafik) setelah mengucapkan kalimat tauhid, la> ila>ha illalla>h,
meskipun itu hanya berlandaskan karena takut dibunuh. Al-Qa>d}i> ‘Iya>d}
menjelaskan bahwa makna hadith ini adalah bahwa sesungguhnya orang
16
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yang membunuh itu tidak ubahnya seperti orang kafir tersebut dalam hal
menentang kebenaran dan mempraktikkan perbuatan dosa. Karena begitu
banyaknya jenis perbuatan dosa, maka dosa orang kafir tersebut
dinamakan kufur sedangkan dosa orang yang membunuh itu disebut
maksiat dan kefasikan.17
c. Qa>’idah Fiqh

اْلََرِام فَ ُه َو َحَر ٌام
ْ َماأَ َدى إِ ََل
Artinya: “Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut
juga haram hukumnya”.18

ِ درء الْم َف
ِ ْاس ِد أَْوََل ِم ْن َجل
صالِ ِح
َ ب الْ َم
َ ُ َْ
Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik

kemas{lah{atan‛.

19

Pengembangan dari kaidah di atas adalah bahwa segala perbuatan
dan perkataan yang dilakukan mukallaf yang dilarang shara‟ terkadang
menyampaikan dengan sendirinya kepada kerusakan tanpa perantara,
seperti zina, perncurian, dan pembunuhan. Namun terkadang tidak
menyampaikan dengan sendirinya, tetapi dia menjadi perantara kepada
sesuatu yang lain yang menyampaikan kepada kerusakan tersebut, seperti
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berkhalwat (menyendiri) dengan seseorang yang bukan mah}rom yang
tidak menjadi sebab terjadinya percampuran keturunan, tetapi
dia

menjadi

perantara

kepada

zina

yang

menimbulkan

kerusakan.20
3. Klasifikasi Sadd al-Dhari<‘ah
Para ulama membagi sadd al-dhari<ah menjadi dua segi, segi
kualitas kemafsadatan dan segi kemafsadatan yang ditimbulkan.
Pembagiannya adalah sebagai berikut:
a. Dari segi kualitas kemafsadatan
Menurut Imam al-Sha>tibi, dari segi ini al-dhari<ah terbagi dalam
empat macam yaitu sebagai berikut:
1) Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan
secara pasti. Misalnya menggali sumur di depan rumah orang
lain pada waktu malam, yang menyebabkan pemilik rumah jatuh
ke dalam sumur tersebut. Orang yang bersangkutan dikenai
hukuman

karena

melakukan

perbuatan

tersebut

dengan

disengaja;
2) Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang membawa
kemafsadatan, misalnya menjual makanan yang biasanya tidak
mengandung kemafsadatan;
3) Perbuatan yang dilakukan itu biasanya atau besar kemungkinan
membawa kepada kemafsadatan. Misalnya, menjual senjata

20
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pada musuh, yang dimungkinkan akan digunakan untuk
membunuh;
4) Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena
mengandung kemas{{lah{atan, tetapi memungkinkan terjadinya
kemafsadatan. Misalnya ba‟i al-„ajal (jual beli dengan harga
yang lebih tinggi dari harga asal karena tidak kontan).21
b. Dari segi jenis kemafsadatan yang ditimbulkan
Menurut Ibn Qayyim, dari segi ini pembaginya sebagai berikut:
1) Perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan;
2) Perbuatan itu pada dasarnya perbuatan yang dibolehkan atau
dianjurkan tetapi dijadikan jalan untuk melakukan sesuatu
perbuatan yang haram, baik disengaja maupun tidak disengaja.22
Menurut Ibn Qayyim, kedua bagian di atas terbagi lagi dalam:
1) Kemas{lah{atan suatu perbuatan lebih kuat dari kemafsadatannya;
2) kemafsadatannya

suatu

perbuatan

lebih

kuat

daripada

kemanfaatannya.
Kedua bagian inipun, menurutnya dibagi lagi menjadi empat bentuk
sebagai berikut:
a) Secara sengaja ditunjukkan untuk suatu kemafsadatan, seperti
minum–minuman keras.
b) Pekerjaan yang pada dasarnya diperbolehkan, tetapi ditunjukan
untuk melakukan kemafsadatan seperti nikah tahli<l.
21
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c) Pekerjaan itu hukumnya boleh dan pelakunya tidak bertujuan
untuk suatu kemafsadatan tetapi biasanya akan berakibat suatu

kemafsadatan seperti mencaci maki sesembahan orang mushrik,
berakibatnya mencaci maki balik.
d) Suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan, akan tetapi
adakalanya perbuatan itu membawa kepada suatu kemafsadatan
seperti melihat wanita yang dipinang.23
Para ahli fiqh membagi al-dhari<‘ah menjadi 4 (empat) kategori.
Pembagian ini mempunyai signifikasi manakala dihubungkan dengan
kemungkinan membawa dampak negatif (mafsadah) dan membantu
tindakan yang telah diharamkan. Adapun pembagian itu adalah sebagai
berikut:
a. Al-dhari<‘ah yang secara pasti dan meyakinkan akan membawa
kepada mafsadah. Misalnya, menggali sumur di tengah jalan umum
yang situasinya gelap. Terhadap al-dhari<‘ah semacam ini, para ahli

us}u>l fiqh telah besepakat menetapkan keharamannya.
b. Al-dhari<‘ah yang berdasarkan dugaan kuat akan membawa kepada
mafsadah. Misalnya, menjual buah anggur kepada orang atau
perusahaan yang biasa memproduksi minuman keras. Terhadap al-

dhari<‘ah semacam ini, para ahli us}u>l fiqh juga telah bersepakat
menetapkan keharamannya.
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c. Al-dhari<‘ah yang jarang atau kecil kemungkinan membawa kepada

mafsadah, seperti menanam dan membudidayakan buah anggur.
Terhadap al-dhari<‘ah semacam ini, para ahli us}u>l fiqh bersepakat
menetapkan kebolehannya.
d. Al-dhari<‘ah yang berdasarkan asumsi biasa (bukan dugaan kuat)
akan membawa mafsadah. Misalnya, transaksi jual-beli secara
kredit. Berdasarkan asumsi biasa, transaksi demikian akan membawa
kepada mafsadah, terutama bagi debitur. Mengenai al-dhari<‘ah
semacam ini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat,
perbuatan tersebut dilarang atau menjadi haram atas dasar sadd al-

dhari<‘ah, dan ada juga yang berpendapat sebaliknya.
Terlepas dari kategori mana al-dhari<‘ah yang harus dilarang atau
diharamkan, yang jelas dapat dipahami ialah dalil sadd al-dhari<‘ah
berhubungan memelihara kemas{lah{atan dan sekaligus menghindari

mafsadah.24
4. Kedudukan Sadd al-Dhari<’ah dalam Hukum Islam
Di kalangan ulama us}hul terjadi perbedaan pendapat dalam
menetapkan kedudukan sadd al-dhari<ah sebagai dalil shara’. Perbedaan
tersebut antara lain:
a. Ulama Ma>likiyah dan Hana>bilah dapat menerima keh}ujjahannya
sebagai salah satu dalil shara’;
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b. Ulama H}anafiyah, Sha>fi’iyah, dan Shi<’ah dapat menerima sadd al-

dhari<’ah dalam masalah-masalah tertentu saja dan menolaknya
dalam masalah-masalah lain;
c. Imam Sha>fi’i> menerimanya apabila dalam keadaan uzur;
d. Golongan Z{a>hiri>yah tidak mengakui keh}ujjahan sadd al-dhari<ah
sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum shara’. Hal itu
tidak sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menggunakan nas}s}
secara harfiah saja dan tidak menerima campur tangan logika dalam
masalah hukum.25
Secara global, sikap pandangan para ulama terhadap posisi sadd al-

dhari<‘ah dapat dibedakan menjadi dua kubu, yaitu kubu penerima (pro)
dan kubu penolak (kontra). Adapun kubu penerima (pro) mengemukakan
argumentasi sebagai berikut:
a. Dalam Q.S. al-Baqa>rah ayat 104 dinyatakan bahwa orang mukmin
dilarang mengucapkan kata ‚ra’ina‛ suatu ucapan yang biasa
digunakan orang Yahudi untuk mencela atau mengejek Nabi
Muhammad SAW. Larangan ini didasarkan atas keyakinanan
bahwa pengucapan kata itu akan membawa kepada mafsadah,
yakni tindakan mencela atau mengejek Nabi Muhammad SAW.
Pesan ayat ini mengisyaratkan urgensi sadd al-dhari<‘ah.
b. Dalam Q.S. al-A‟ra>f ayat 163 dinyatakan bahwa kaum Bani Israil
dilarang mendekati dan mengambil ikan-ikan yang terapung
25
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dipermukaan laut pada hari Sabtu, hari khusus hari beribadah
mereka. Larangan itu berdasarkan atas keyakinan bahwa perbuatan
mendekati dan mengambil ikan-ikan tersebut akan membawa

mafsadah, yakni meninggalkan kewajiban beribadah pada hari
khusus ibadah mereka.
c. Hadi<th Nabi

ٍ
ِ ِ ِ ِاْلس ِن ب ِن علِي ب ِن أَِِب طَال
اَّللِ َوَرْْيَانَتِ ِو
َّ رس ْوِل
ْ
ُ  سْبط,ب
ْ ْ َ ْ َ َْ عن ِأِب ُُمَ َّمد
َِّ  ح ِفظْت ِمن رسو ُل: قَ َال
ِ
الّتِم ِذى
َ ُك إِ ََل َماالَيَِريْب
َ ُد ْع َمايَِريْب:
َ اَّلل
ّْ ُ(رَواه
ُْ َ ْ ُ َ
َ ك
)َّسا ِئ
َ َوالن
Artinya: ‚Dari Abu Muhammad al-H{asan bin ‘Ali bin Abi Ta>lib,

cucu Rasulullah SAW dan kesayangannya, ia berkata:
‚Aku telah hafal dari Rasulullah SAW: tinggalkan apa
yang meragukanmu kepada apa yang tidak
meragukanmu.‛ُ(HR.Tirmidhi< dan an-Nasa>i).26
Kubu penolak atau kontra mengemukakan argumentasi sebagai
berikut:
a. Dasar pemikiran sadd al-dhari>‘ah itu adalah ijtiha>d dengan
berpatokan kepada pertimbangan kemas{lah{atan, sedangkan ulama
Z{a>hiri<yah menolak secara mutlak ijtiha>d dengan ra’yu (daya nalar)
seperti ini.
b. Hukum shara’ hanya menyangkut apa-apa yang ditetapkan Allah
SWT dalam al-Qur’a>n, al-sunnah dan ijma>’ ulama. Adapun yang
ditetapkan di luar ketiga sumber itu bukanlah shara‟. Dalam
hubungannya dengan sadd al-dhari>‘ah dalam bentuk kehati-hatian
26
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yang ditetapkan hukumnya dengan nas{s{ atau ijma>’, hanyalah hukum
pokok, sedangkan hukum pada perantara atau al-dhari>‘ah tidak
pernah ditetapkan oleh nas{s{ atau ijma>’. Oleh karena itu cara seperti
ini ditolak, sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur’a>n 16:
116:

ِ
ِ
ِ ِ
ًلل َوَى َذا َحَر ٌام لِتَ ْفتَ ُروا َعلَى
ٌ ب َى َذا َح
ُ َوال تَ ُقولُوا ل َما تَص
َ ف أَلْسنَ تُ ُك ُم الْ َكذ
ِ َِّ
ب
َ اَّلل الْ َكذ
Artinya:“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang
disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan ini
haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap
Allah SWT.”27
B. Perkawinan Usia Muda
1. Pengertian Perkawinan Usia Muda
Perkawinan usia muda atau yang populer dikenal dengan istilah
perkawinan di bawah umur atau pernikahan dini didefinisikan sebagai
ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri
pada usia yang masih muda/remaja. Golongan gadis remaja adalah para
gadis berusia 13-17 tahun, bagi pria yang disebut remaja muda ialah yang
berusia 14-17 tahun. Apabila remaja muda sudah menginjak 17-18 tahun
mereka lazim disebut golongan anak muda. Sebab sikap mereka sudah
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mendekati pola sikap tindak orang dewasa, walaupun dari sudut
perkembangan mental belum matang sepenuhnya.28
Sedangkan konsep psikologi tidak secara jelas menyebutkan batas
usia perkawinan, namun masa perkembangan manusia menuntut adanya
perkembangan seksual dengan lawan jenis yang dicintai, dan dipandang
sebagai teman berbagi suka maupun duka. Masa di mana terjadi
pengembangan genitalitas seksual yang sesungguhnya adalah dorongan
seksual orang dewasa. Dengan demikian dapat dipahami bahwa konsep
psikologi terkait dengan batas usia perkawinan adalah terpenuhinya
kriteria perkembangan masa dewasa.29 Sementara itu umumnya psikolog
menetapkan usia dewasa sekitar usia 20 tahun sebagai awal dewasa dan
berlangsung hingga usia 40-45 tahun. Pertengahan masa dewasa
berlangsung sekitar 40-45 tahun sampai sekitar usia 65 tahun serta masa
lanjut atau masa tua berlangsung sekitar usia 65 tahun sampai
meninggal.30
Jadi yang dimaksud dengan perkawinan usia muda adalah
perkawinan yang dilangsungkan oleh satu calon mempelai atau keduanya
belum memenuhi syarat umum yang ditentukan dalam Undang-undang
Nomor 16 Tahun 2019. Dalam hal ini pasal 7 ayat (1) Undang-undang
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Nomor 16 Tahun 2019, yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pria dan
wanita sudah mencapai umur 19 tahun.31
2. Faktor Perkawinan Usia Muda
Banyak faktor yang menyebabkan perkawinan usia muda itu
terjadi. Di antara faktor-faktor tersebut ialah:
a. Ekonomi
Semakin rendah tingkat pendapatan dan

kesejahteraan

ekonomi keluarga semakin besar pula peluang untuk terjadinya
perkawinan di usia muda. Kemiskinan kerap kali membuat orang
mengambil jalan pintas untuk melepas beban tanggung jawabnya
kepada anak. Orang tua berusaha mempercepat bagaimana anaknya
segera menikah, terutama perempuan. Dengan menikahkan anaknya
berarti akan mengurangi beban tanggungan ekonomi keluarga dan
dapat meningkatkan kesejahteraan anaknya. Kendati harapan itu
belum tentu terbukti, namun motivasi dan keadaan inilah yang pada
akhirnya membuat perkawinan usia muda.32 Secara umum
pernikahan di usia muda lebih sering dijumpai di kalangan keluarga
miskin, meskipun terjadi pula di kalangan keluarga ekonomi atas.
b. Pendidikan
Semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat
pendidikan yang dicapai oleh sang anak. Pernikahan anak seringkali
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menyebabkan anak tidak lagi bersekolah, karena kini ia mempunyai
tanggung jawab baru, yaitu sebagai istri dan calon ibu, atau kepala
keluarga dan calon ayah, yang diharapkan berperan lebih banyak
mengurus rumah tangga maupun menjadi tulang punggung keluarga
dan keharusan mencari nafkah. Pola lainnya yaitu karena biaya
pendidikan yang tak terjangkau, anak berhenti sekolah dan kemudian
dinikahkan untuk mengalihkan beban tanggung jawab orang tua
menghidupi anak tersebut kepada pasangannya. Dari berbagai
penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara tingkat
pendidikan dan usia saat menikah, semakin tinggi usia anak saat
menikah maka pendidikan anak relatif lebih tinggi dan demikian
pula sebaliknya. Menunda usia pernikahan merupakan salah satu
cara agar anak dapat mengenyam pendidikan lebih tinggi.33
c. Keluarga/Orang Tua
Faktor terjadinya pernikahan di usia muda juga dapat
disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada
beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara muda karena
khawatir anaknya akan terjerumus dalam pergaulan bebas. Selain itu,
alasan lain orang tua menikahkan anaknya secara muda ialah karena
relasi. Ia menjodohkan anaknya dengan anak saudaranya agar
hubungan kekeluargaan tidak putus atau dengan alasan agar harta
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yang dimiliki tidak jatuh pada orang lain tetapi jatuh pada keluarga
sendiri.34
d. Budaya
Pada beberapa keluarga tertentu bahkan beberapa belahan
daerah di Indonesia dapat dilihat ada yang memiliki tradisi
menikahkan anaknya pada usia muda dan hal ini berlangsung terus
menerus. Tradisi ini biasanya didasarkan pada pengetahuan dan
informasi yang diperoleh bahwa dalam Islam tidak ada batasan usia
untuk menikah. Terpenting mereka yang dinikahkan telah ba>ligh dan
berakal.35 Perkawinan usia muda juga terjadi karena orang tua takut
anaknya disebut sebagai perawan tua. Praktik perjodohan yang sudah
menjadi adat juga menjadi faktor pernikahan di usia muda. Biasanya,
orang tua yang memiliki gadis sejak kecil telah dijodohkan oleh
orang tuanya (tunangan). Kemudian mereka akan dinikahkan setelah
anak tersebut mengalami menstruasi.36
e. Faktor MBA (Marriage By Accident)
Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa terkadang
pernikahan di usia muda terjadi sebagai solusi untuk kehamilan yang
terjadi di luar nikah. Menurut Sarwono pernikahan di usia muda
banyak terjadi pada masa pubertas. Hal ini terjadi karena remaja
sangat rentan terhadap perilaku seksual yang membuat mereka
34
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melakukan aktivitas seksual sebelum menikah.37 Akibat terlalu
bebasnya para remaja dalam berpacaran sampai berlebihan, sehingga
para remaja sering melakukan seks pranikah dan akibatnya adalah
kehamilan, yang kemudian solusi yang diambil pihak keluarga
adalah dengan menikahkan mereka. Kurangnya pengawasan dari
orang tua juga menjadi sebab remaja melakukan pergaulan bebas.38
3. Dampak Perkawinan Usia Muda
Setiap keputusan pasti mempunyai akibat. Baik akibat yang positif
maupun akibat yang negatif, diantara dampak dari praktik perkawinan
usia muda dapat dipaparkan sebagai berikut:
a. Dampak Negatif
1) Dampak Pernikahan Usia Muda Terhadap Kesehatan Reproduksi
Banyak dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan muda
salah satunya adalah dampak kesehatan utamanya kesehatan
reproduksi. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena
kesehatan reproduksi berpengaruh pada tingkat kesehatan ibu dan
kualitas janin yang dihasilkan, karena majunya suatu negara dapat
diimplikasikan dengan angka kematian ibu.39
Pernikahan anak berhubungan erat dengan fertilitas yang
tinggi, kehamilan dengan jarak yang sangat dekat, dan dapat pula
terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Remaja cenderung tidak
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menyadari risiko yang akan terjadi jika melakukan pernikahan
usia muda dan tidak memahami tentang hak-haknya terkait
kesehatan reproduksi. Sebagai salah satu contoh adalah lemahnya
peran seorang perempuan dalam memutuskan kapan akan hamil
dan melahirkan serta berapa jumlah anak yang akan dimiliki.
Keinginan mempunyai anak dan jumlah setelah menikah sebagian
merupakan keputusan yang diputuskan oleh pasangannya tanpa
mengingat kondisi alat reproduksi perempuan pada saat itu
sehingga perempuan yang menikah muda harus mengalami proses
kehamilan dan persalinan pada usia yang masih belum matang.40
Perkawinan usia muda dapat menyebabkan kehamilan dan
persalinan yang berisiko tinggi, karena dari segi fisik remaja
belum kuat dan tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga
bisa berisiko pada saat proses persalinan. Anatomi tubuh remaja
belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan
sehingga dapat terjadi komplikasi berupa obstructed labour serta
obstetric fistula. Fistula merupakan kerusakan pada organ
kewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses ke
dalam vagina. Wanita berusia kurang dari 20 tahun sangat rentan
mengalami obstetric fistula salah satunya dapat terjadi akibat
hubungan seksual di usia muda.41
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Kehamilan di usia muda dapat menyebabkan ibu yang
mengandung

mengalami

anemia

karena

remaja

berisiko

mengalami anemia akibat pola makan yang salah serta pada
proses kehamilan terjadi hemodilusi (pengenceran darah) yang
pada akhirnya memperburuk kondisi anemia pada kehamilan
remaja. Adanya kombinasi keadaan alat reproduksi yang belum
siap hamil dan anemia dapat meningkatkan risiko terjadinya
keracunan hamil dalam bentuk pre-eklampsia atau eklampsia. Ibu
muda yang saat hamil sering mengalami ketidakteraturan tekanan
darah dan mengakibatkan keracunan kehamilan serta kekejangan
akan berisiko untuk terjadinya kematian ibu. Persalinan pada
kehamilan remaja juga akan meningkatkan risiko mengalami
persalinan lama yang disebabkan oleh kelainan letak janin,
kelainan panggul,

kelainan

kekuatan his

dan mengejan.

Komplikasi lainnya yang mungkin terjadi pada proses persalinan
adalah perdarahan. Hasil riset kesehatan dasar (RISKESDAS)
tahun 2010 menyatakan penyebab kematian yang tinggi pada ibu
adalah adanya perdarahan pada proses persalinan.42 Hasil survei
yang dilakukan oleh World Health Organization (WHO) pada
tahun 2010 menunjukkan bahwa anak perempuan usia 10-14
tahun memiliki risiko lima kali lebih besar untuk meninggal
dalam kasus kehamilan dan persalinan daripada perempuan usia
42
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20-24 tahun, dan secara global kematian yang disebabkan oleh
kehamilan merupakan penyebab utama kematian anak perempuan
usia 15-19 tahun.43
2) Dampak Pernikahan Usia Muda Terhadap Psikologi
Perkawinan pada usia muda akan membebani anak
perempuan dengan tanggung jawab menjadi seorang istri,
pasangan seks, ibu, dan peran lain yang seharusnya dilakukan
orang dewasa dan cenderung belum siap untuk dilakukan oleh
remaja putri. Perkawinan ini juga menimbulkan beban psikologis
dan emosional yang hebat bagi mereka. Selain itu terkadang juga
terdapat kesenjangan usia, di mana anak perempuan jauh lebih
muda dari pasangan mereka. Berbagai kajian menunjukkan bahwa
anak perempuan yang menikah pada usia muda memiliki risiko
tinggi untuk mengalami kecemasan, depresi, atau memiliki
pikiran untuk bunuh diri yang sebagian dapat disebabkan mereka
tidak memiliki status, kekuasaan, dukungan, dan kontrol atas
kehidupan mereka sendiri. Selain itu mereka juga kurang mampu
untuk menegosiasikan hubungan seks yang aman.44
Seorang

remaja

harus

melaksanakan

fungsi

perkembangannya dengan baik. Perkembangan remaja yang
mengalami pernikahan di masa muda menjadi relatif lebih lambat.
Beberapa permasalahan yang muncul dalam rumah tangga dari
43
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perempuan yang menikah muda adalah adanya kegagapan dalam
menjalani peran menjadi seorang istri hingga nanti menjadi orang
tua. Saat mendapatkan permasalahan dalam rumah tangganya
remaja cenderung belum siap untuk menyelesaikan dengan
dewasa. Selain itu, adanya campur tangan orang tua dalam
menjalankan kehidupan rumah tangga seperti finansialisasi,
menampung untuk tempat tinggal, dan merawat serta menjaga
anak menunjukkan belum adanya komitmen yang benar-benar
terjalin antara remaja putri dengan suaminya.45
Pernikahan muda akan membuat anak perempuan memiliki
peluang lebih besar untuk mengalami kekerasan fisik, seksual,
psikologis, dan emosional, serta isolasi sosial, yang merupakan
akibat dari kurangnya status dan kekuasaan mereka di dalam
rumah tangga mereka. Pengantin muda lebih sering mengalami
kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar oleh
sebagian besar orang. 41% anak perempuan usia 15-19 tahun
percaya bahwa suami dapat dibenarkan dalam memukul istrinya
karena berbagai alasan termasuk ketika istri memberikan argumen
yang bertentangan.46
Perempuan yang menikah di usia muda secara psikologis
belum siap sehingga pernikahan di usia muda menyebabkan
45
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imbas

negatif

terhadap

kesejahteraan

psikologis

serta

perkembangan kepribadian mereka. Komplikasi psikososial dapat
pula terjadi akibat pernikahan dan kehamilan di usia muda yang
akan memberikan dampak negatif sosial jangka panjang yang tak
terhindarkan di mana ibu yang mengandung di usia muda
cenderung mengalami krisis percaya diri.47
3) Dampak Pernikahan Usia Muda Terhadap Pendidikan dan
Kependudukan
Semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat
pendidikan yang dicapai oleh anak. Pernikahan seringkali
menyebabkan anak tidak lagi bersekolah karena mempunyai
tanggung jawab baru yaitu sebagai istri dan calon ibu. 85% anak
perempuan di Indonesia mengakhiri pendidikan mereka setelah
mereka menikah. Terdapat beberapa sekolah di Indonesia yang
menolak anak perempuan yang telah menikah untuk bersekolah
sehingga anak akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan
sekolahnya. Akibat dari putus sekolah, mengakibatkan mereka
juga kurang mampu untuk memperoleh penghasilan dan
memberikan kontribusi finansial bagi keluarga. Hal-hal tersebut
dapat meningkatkan angka kemiskinan. Pernikahan muda akan
berkaitan dengan berkurangnya taraf hidup anak dan hilangnya
kesempatan untuk mendapatkan pendidikan formal untuk
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mengembangkan dirinya dikarenakan bertambahnya tanggung
jawab di dalam rumah tangga terutama setelah mengandung dan
memiliki anak. Dari hasil survei mengenai pernikahan muda di
Indonesia pada beberapa wilayah provinsi didapatkan kesimpulan
pernikahan muda dapat menyebabkan anak perempuan putus
sekolah, terisolasi dan hilangnya kesempatan meraih pendidikan
formal sehingga menghambat perkembangan kualitas perempuan
sehingga dapat mendorong ketidaksetaraan dan terhambatnya
proses pemberdayaan perempuan.48
Rendahnya pendidikan akibat pernikahan muda akan
menyebabkan pertumbuhan penduduk. Sehingga kesejahteraan
hidup juga kurang dirasakan oleh masyarakat. Dalam hal ini
perempuan adalah kaum yang terkucilkan dari dunia pendidikan
tinggi,

sehingga

pertumbuhan

penduduk

perempuan

di

lingkungan masyarakat juga mengalami ketimpangan, seperti
tidak adanya pembelaan bagi perempuan bahwa sebenarnya
mereka juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan
rumah tangga dan lingkungan masyarakat. Selain itu, adanya
pernikahan muda dapat menyebabkan tingkat fertilitas yang
semakin tinggi karena pasangan yang menikah pada usia muda
telah mempunyai anak sebelum waktunya, maka mereka memiliki
waktu usia produktif yang lebih lama sehingga angka kelahiran
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bayi setiap tahunnya terus meningkat. Pertambahan penduduk di
Indonesia umumnya (bahkan bisa dikatakan 99,9 persen)
disebabkan oleh kelahiran, sisanya berupa migrasi masuk.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam 1 detik di
Indonesia terjadi kelahiran bayi sebanyak 1-2 jiwa. Peningkatan
fertilitas sampai saat ini masih merupakan salah satu masalah
yang ada di Indonesia.49
4) Dampak Pernikahan Usia Muda Terhadap Ekonomi
Perkawinan pada usia muda sering kali menimbulkan
adanya siklus kemiskinan yang baru. Anak remaja seringkali
belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak
dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah. Hal tersebut
menyebabkan anak yang sudah menikah pada akhirnya masih
menjadi tanggungan keluarga. Akibatnya orang tua akan memiliki
beban ganda selain harus menghidupi keluarga, mereka akhirnya
juga harus menghidupi anggota keluarga baru. Kondisi ini akan
berlangsung secara repetitif turun temurun dari satu generasi ke
generasi selanjutnya sehingga kemiskinan struktural akan
terbentuk. Kecuali jika perempuan yang menikah muda tersebut
pasangannya jauh lebih tua dan memiliki pendidikan yang cukup
tinggi, mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang layak untuk
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menghidupi keluarga, maka dampak ekonomi ini mungkin dapat
dihindari.50
Kajian tentang pembiayaan eksploratif yang dilakukan oleh
UNICEF mengenai dampak perkawinan usia anak dan remaja
terhadap

perekonomian

Indonesia

dengan

memperkirakan

dampak penundaan perkawinan anak perempuan terhadap pasar
tenaga kerja menunjukkan bahwa bahwa penundaan usia
perkawinan anak perempuan sampai usia 20 tahun dapat
meningkatkan 1,70 persen produk domestik bruto (PDB). Hasil
ini menunjukkan bahwa investasi pada anak perempuan memiliki
dampak besar terhadap perekonomian Indonesia selama masa
produktif mereka dan penundaan perkawinan akan mendukung
potensi ini.51
5) Dampak Pernikahan Usia Muda Terhadap Anak
Perkawinan usia muda akan memberikan dampak antar
generasi. Bayi yang dilahirkan oleh perempuan yang menikah
pada usia muda memiliki risiko kematian lebih tinggi, dan
kemungkinannya dua kali lebih besar untuk meninggal sebelum
usia 1 tahun dibandingkan dengan anak-anak yang dilahirkan oleh
seorang ibu yang telah berusia dua puluh tahun ke atas. Bayi yang
dilahirkan oleh ibu yang berusia muda akan lebih berisiko untuk
lahir prematur, dengan berat badan lahir rendah, dan kekurangan
50
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gizi. Hal tersebut disebabkan karena ibu yang menikah usia di
usia

muda

masih

dalam

proses

pertumbuhan,

sehingga

pemenuhan gizi untuk janin akan terbagi untuk pemenuhan
kebutuhan gizi bagi tubuhnya sendiri.52
Perempuan yang menikah pada usia muda sedang berada
pada masa emerging adulthood. Menurut Arnett emerging
adulthood merupakan masa transisi dari remaja menuju dewasa
yang terjadi pada usia 18 hingga 25 tahun. Tahap perkembangan
emerging adulthood merupakan tahapan yang menempatkan anak
pada posisi yang dualistis. Anak yang berada pada tahapan ini
telah meninggalkan dependensi pada masa kanak-kanak dan
remaja tetapi belum memiliki tanggung jawab yang dimiliki oleh
orang dewasa. Ketidakstabilan dan kurangnya rasa tanggung
jawab pada ibu yang berada pada tahapan usia tersebut
menyebabkan ibu mengalami kesulitan dalam mengembangkan
cara perawatan dan perhatian kepada anaknya sehingga berakibat
pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Menjadi orang tua di
usia muda disertai keterampilan yang kurang untuk mengasuh
anak

sebagaimana

menempatkan
perlakuan

anak

salah

yang

dimiliki

yang

dilahirkan

dan

penelantaran.

orang

dewasa

dapat

berisiko

mengalami

Berbagai

penelitian

menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan usia

52

Noor, Klinik Dana, 133.

muda berisiko mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan
belajar, dan gangguan perilaku.53
Ibu

merupakan

penopang

utama

pertumbuhan

dan

perkembangan balita utamanya pada periode emas (golden
periode) pertumbuhan dan perkembangan. Peran aktif ibu sangat
diperlukan terutama pada saat anak masih berada di bawah usia
lima tahun. Ibu berperan sebagai pendidik utama dalam keluarga
sehingga ibu harus mampu mengasuh anak secara baik dan sesuai
dengan usia dan tahapan perkembangan anak. Keterampilan ibu
sangat diperlukan untuk memantau tumbuh kembang anak. Ibu
merupakan

orang

pertama

yang

mengajak

anak

untuk

berkomunikasi dan bersosialisasi, sehingga nanti anak mengerti
bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain. Kurangnya peran
ibu dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak tentunya memiliki
dampak yang kurang baik bagi perkembangan anak itu sendiri dan
anak akan berisiko mengalami gangguan pertumbuhan dan
perkembangan.54
Ibu yang menikah usia muda juga cenderung kurang baik
dalam menerapkan pola asuh bagi anaknya. Sebagian besar orang
tua yang menikah muda menerapkan pola asuh permisif
(cenderung mengabaikan anak). Pola asuh permisif sering muncul
53
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pada

ibu

yang

emosionalnya.

menikah

Mereka

muda

cenderung

karena

ketidakstabilan

membebaskan

anak,

memanjakan hingga seringkali mengabaikan anak. Pola asuh yang
seperti ini akan membuat pemberian perawatan dan stimulus oleh
ibu akan lebih sedikit diberikan kepada anaknya karena mereka
kurang mengetahui tentang pola perkembangan anak sesuai
usianya sehingga berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak.55
Kurangnya

perhatian

dan

pengetahuan

ibu

terkait

perkembangan anak dapat menyebabkan gangguan perkembangan
pada anak. Kurangnya pengetahuan dan perhatian dari ibu yang
menikah muda mengakibatkan kurangnya stimulasi muda dan
interaksi bagi anak. Stimulasi muda adalah rangsangan yang
sebaiknya dilakukan sejak bayi baru lahir (bahkan sebaiknya
sejak janin 6 bulan di dalam kandungan) dilakukan setiap hari,
untuk

merangsang

semua

sistem

indera

(pendengaran,

penglihatan, perabaan, pembauan, pengecapan). Selain itu harus
pula merangsang gerak kasar dan halus kaki, tangan dan jari-jari,
mengajak berkomunikasi, serta merangsang perasaan yang
menyenangkan dan pikiran bayi dan balita. Stimulasi merupakan
hal yang penting dalam tumbuh kembang anak. Anak yang
mendapat stimulasi yang terarah dan teratur akan lebih cepat
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berkembang dibandingkan dengan anak yang kurang/tidak
mendapat stimulasi.56
b. Dampak Positif
Pernikahan usia muda tidak melulu dipandang jelek, tetapi
pernikahan usia muda juga mempunyai sisi positif di antaranya
sebagai berikut:
1) Menghindari Perzinaan
Sebagian besar orang tua, menikahkan anak mereka yang
masih remaja secepat mungkin merupakan solusi terbaik sebelum
anak melakukan hal di luar batas kewajaran. Jika hal ini sudah
tidak terhindarkan lagi dan memiliki risiko tinggi untuk
melakukan perbuatan tersebut, maka pernikahan tersebut sudah
tentu jadi pilihan terbaik.57
2) Lebih Cepat Memiliki Keturunan
Manfaat menikah muda juga menguntungkan bagi tingkat
kesuburan masing-masing. Hal ini disebabkan karena pasangan
memiliki waktu usia produktif yang lebih lama sehingga peluang
untuk mempunyai keturunan jauh lebih besar. Karena pada wanita
seiring bertambahnya usia produksi sel telur akan menurun.58
3) Usia Anak dan Orang Tua Tidak Terlalu Jauh
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Bagi pasangan menikah muda, biasanya mereka berpikir
agar bisa mengikuti tumbuh kembang anak secara intens sejak
kecil dan juga bisa menemani hingga hari tua. Alasan ini sering
menjadi alasan utama untuk pasangan yang ingin menikah pada
usia muda. Jadi, kalau menikah muda, ibaratnya orang tua dengan
anaknya nanti masih bisa menjadi teman yang asyik karena
kesenjangan usia yang tidak terlalu jauh. Serta orang tua masih
mampu membiayai anaknya sampai besar nanti.59
4) Belum Punya Banyak Kebutuhan
Pasangan menikah muda belum banyak memiliki kebutuhan
dan tanggungan yang dapat menghambat karir, terutama jika
menunda untuk segera mempunyai anak dan fokus pada karir.
Selain sama-sama mengejar cita-cita, pasangan muda juga akan
saling mendukung untuk mendapatkan karir yang diimpikan.60
5) Belajar Bertanggung Jawab
Suatu

pernikahan

biasanya

akan

mendorong

atau

memotivasi kepada suami untuk bertanggung jawab, baik pada
dirinya sendiri, pada istrinya, dan pada keluarga kecilnya. Serta
memiliki pengalaman langsung dalam dalam memimpin rumah
tangganya. Sedangkan bagi perempuan yang menikah di usia
muda akan muncul sifat keibuannya setelah ia menikah dan
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memiliki anak. Pada saat yang sama, menikah muda juga dapat
mempengaruhi kepribadian mereka dengan kompleksitas masalah
yang dihadapi, mereka dapat menjadi orang yang fleksibel serta
meningkatkan kemampuan dalam bertanggung jawab.61
6) Meringankan Beban Ekonomi.
Dampak positif dari pernikahan muda yang dirasakan orang
tua adalah meringankan beban ekonomi keluarga. Hal ini karena
dengan menikahkan anak gadisnya secara tidak langsung semua
kebutuhan anak akan dipenuhi oleh sang suami. Dengan begitu
beban ekonomi keluarga dapat berkurang.62
C. Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam
Tidak ada usia menikah yang ditentukan dalam shari<’at. Penegasan
pernikahan sebagai lembaga yang untuk kesuksesannya membutuhkan suatu
kecakapan rasional dan kesadaran yang tinggi bertentangan dengan anjuran
menikah sedini mungkin, di mana pada usia muda itu kedua pasangan
belum dibekali kematangan berfikir yang cukup. Hukum Islam merupakan
suatu hukum yang bersumber dari al-Qur’a>n dan al-Hadith. Hukum Islam
biasanya digunakan dan ditetapkan di negara yang menganut sistem Hukum
Islam atau “Islamic Law”. Al-Qur’a>n secara konkrit tidak menentukan batas
usia bagi pihak perempuan maupun laki-laki yang akan melangsungkan
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perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan
maksimal

untuk

melangsungkan

perkawinan

diasumsikan

memberi

kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur’a>n mengisyaratkan
bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang
siap dan mampu dalam al-Qur’a>n, 4: 6. yang berbunyi :

         
          
          
          
Artinya: Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk

menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas
(pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka
hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim)
melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa
(menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara
pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari
memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka
bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian,
apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka
hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai
pengawas.63

Al-Qur’a>n, 4: 6. menggambarkan sampainya waktu seseorang untuk
menikah (bulu>gh al-nika>h{) dengan kata ‛rushd‛. Kata bulu>gh al-nika>h{
dalam ayat tersebut ditafsirkan oleh para ulama berbeda-beda. Perbedaan ini
dikarenakan tinjauan atau sudut pandang masing-masing. Pertama,
ditafsirkan sebagai kecerdasan karena tinjauannya dititikberatkan pada segi
63

Al-Qur’a>n, 4: 6.

mental, yakni dilihat pada sikap dan tingkah laku seseorang. 64 Kedua,
ditafsirkan cukup umur dan bermimpi, fokus tinjauannya pada fisik lahiriah
dan sekaligus telah mukallaf.65
Al-Mara>ghi> menafsirkan ‚rushdan” yaitu apabila seseorang mengerti
dengan baik cara menggunakan harta dengan membelanjakannya, sedang
yang disebut ba>ligh al-nika>h ialah jika umur telah siap menikah. Ini artinya,
al-Mara>ghi> menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak
boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu. Menurut Rashi>d Rid{a>, kalimat

ba>ligh al-nika>h menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah, yaitu
sampai bermimpi, pada usia 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 h{udu>d. Karena itu rushdan adalah kepantasan sesorang
dalam bertasharruf serta mendatangkan kebaikan.66
Penafsiran ayat di atas menunjukkan bahwa kedewasaan dapat
ditunjukkan melalui mimpi dan rushdan. Akan tetapi rushdan dan usia
kadang-kadang tidak bisa dan sukar ditentukan. Seseorang yang sudah
mimpi adakalanya belum rushdan dalam tindakannya, atau disebutkan
dalam kamus ilmiah adalah kedewasaan (kebenaran) telah nyata.67
Dijelaskan dalam Kitab al-Fiqh ‘Ala> al-Madha>hib al-Arba’ah, batas ba>ligh
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seorang anak biasanya ditandai dengan tahun, namun terkadang ditandai
dengan tanda yaitu mimpi bagi laki-laki dan haid bagi perempuan.68
Menurut Ima>m H{ana>fi, tanda ba>ligh bagi seorang laki-laki ditandai dengan
mimpi dan keluarnya mani, sedangkan perempuan ditandai dengan haid
namun jika tidak ada tanda-tanda bagi keduanya maka ditandai dengan
tahun yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.
Menurut Ima>m Ma>lik, ba>ligh ditandai dengan tanda keluarnya mani
secara mutlak dalam kondisi menghayal atau sedang tertidur, atau ditandai
dengan beberapa tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Menurut Ima>m
Sha>fi’i> bahwa batasan ba>ligh adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi
perempuan. Menurun Ima>m H{anbali>, bagi laki-laki ditandai dengan mimpi
atau umur 15 tahun, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan haid.
Karena itu kedewasaan pada dasarnya dapat ditentukan dengan umur, dan
dapat pula dengan tanda-tanda, sebagaimana al-hadith yang diriwayatkan

‘A>’ishah yang berbunyi:

ِ
ٍ
َس َوِد َع ْن َعائِ َشةَ َع ْن
ٌ ََّحدَّثَنَا َعفَّا ُن قَ َال َحدَّثَنَا ََح
ْ اد َع ْن ََحَّاد َع ْن إِبْ َراى َيم َع ْن ْاْل
ٍ اَّلل علَي ِو وسلَّم قَ َال رفِع الْ َقلَم عن ثًََل
ِ
و َو َع ْن
َ ث َع ْن النَّائِِم َح َّي ى يَ ْستَ ْي ِق
َ َّب
ْ َ ُ َ ُ َ َ َ ْ َ َُّ صلَّى
ِّ الن
ِ
ِ ُالصِ ِب ح َّي ى َْيتَلِم وعن الْمجن
اد َو َع ْن الْ َم ْعتُوهِ َح َّي ى
ٌ َّون َح َّي ى يَ ْعق َل َوقَ ْد قَ َال ََح
ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ّ َّ
يَ ْع ِق َل
Artinya: Telah menceritakan kepada kami ‘Affa>n, dia berkata; telah

menceritakan kepada kami H{amma>d, dari H{amma>d, dari Ibra>hi<m,
dari al-Aswad, dari ‘A>’ishah, dari Nabi Shallallahu 'alaihi
wasallam bersabda: Pena diangkat (tidak dikenai dosa) dari tiga
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hal: Dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari seorang anak
hingga ia mimpi basah, dan dari orang gila hingga ia sadar
(berakal). H{amma>d telah meriwayatkan: Dan dari orang yang
cacat mental hingga ia berakal.69
Berdasarkan hadith di atas, ciri utama ba>ligh adalah dengan tandatanda seperti mimpi bagi anak laki-laki, dan haid bagi perempuan. Hadith
ini tidak mengisyaratkan tentang batasan ba>ligh, hanya menjelaskan tentang
tanda-tanda ba>ligh (‘ala>ma>t al-ba>ligh).70
Secara historis, batasan usia dewasa dicontohkan oleh pernikahan
Nabi SAW dengan‘A>’ishah yang berusia 9 tahun dan kebolehan dalam
mengikuti perang pada usia 15 tahun. Batasan usia 9 tahun sebagaimana
hadith yang diriwayatkan Ima>m Bukho>ri berbunyi:

ٍ حدَّثَنا معلَّى بن أ
َّ ب َع ْن ِى َش ِام بْ ِن ُع ْرَوةَ َع ْن أَبِ ِيو َع ْن َعائِ َشةَ أ
َن
ٌ َسد َحدَّثَنَا ُوَىْي
َ ُ ْ َُ َ َ
ِ ِ
ِ ِ ِ اَّلل علَي ِو وسلَّم تَزَّوجها وِىي بِْنت ِس
ت تِ ْس ِع
ّ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َُّ صلَّى
َّ ِالن
َ ت سن
ُ ٕت َوبَ َْت ِبَ َاوى َي بِْن
َ َّب
ِ ِ ِ ِ َِسنِٕت قَ َال ِى َشام وأُنْبِْئت أَنَّها َكان
ٕت
ْ
َ ت عْن َدهُ ت ْس َع سن
َ
َ ُ ٌَ
()رواه البخارى
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad Telah

menceritakan kepada kami Wuhaib dari Hisha>m bin ‘Urwah dari
bapaknya dari ‘A>’ishah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam
menikahinya saat itu berusia enam tahun, dan mulai
menggaulinya saat ia berumur sembilan tahun. Hisha>m berkata,
dan telah diberitakan kepadaku bahwa ‘A>’ishah hidup bersama
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam selama sembilan tahun.ُ
(HR.Bukho>ri).71

Sedangkan batasan 15 tahun sebagaimana riwayat Ibnu ‘Umar:
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اَّللِ َع ْن ََنفِ ٍع َع ْن ابْ ِن ُع َمَر
َّ اَّللِ بْ ِن ُُنٍَْٔت َحدَّثَنَا أَِِب َحدَّثَنَا عُبَ ْي ُد
َّ َحدَّثَنَا ُُمَ َّم ُد بْ ُن َعْب ِد
ِ َّ اَّللِ صلَّى
ُح ٍد ِِف الْ ِقتَ ِال َوأ َََن ابْ ُن أ َْربَ َع َع ْشَرَة
ُ ض ِٓت َر ُس
َ قَ َال َعَر
َ َّ ول
ُ اَّللُ َعلَْيو َو َسلَّ َم يَ ْوَم أ
ِ ْ ض ِٓت ي وم
ِ
َج َازِِن قَ َال ََنفِ ٌع
َ ْ َ َ َسنَةً فَلَ ْم ُُي ْزِِن َو َعَر
َ س َع ْشَرةَ َسنَةً فَأ
َ َْاْلَْن َدق َوأ َََن ابْ ُن َخ
ِ ْ فَ َق ِدمت علَى عمر ب ِن عب ِد الْع ِزي ِز وىو ي ومئِ ٍذ خلِي َفةٌ فَحدَّثْتو ى َذا
يث فَ َق َال إِ َّن
َ اْلَد
َ ُُ َ
َ َ ْ َ َ ُ َ َ َْ ْ َ َ ُ َ ُ ْ
ِ الصغِ ِٔت والْ َكبِ ِٔت فَ َكتب إِ ََل ع َّمالِِو أَ ْن ي ْف ِر
س
ُ َ
ُ
َ ْ ََى َذا َْلَ ّّد ب
َ َّ ٕت
ََ
َ َْضوا ل َم ْن َكا َن ابْ َن َخ
ِ
َاج َعلُوهُ ِِف الْعِيَ ِال و َحدَّثَنَاه أَبُو بَ ْك ِر بْ ُن أَِِب َشْي بَة
َ َع ْشَرَة َسنَةً َوَم ْن َكا َن ُدو َن َذل
ْ َك ف
ِ اَّللِ بْن إِ ْد
الرِحي ِم بْ ُن ُسلَْي َما َن َو َحدَّثَنَا ُُمَ َّم ُد بْ ُن الْ ُمثَ َّْت َحدَّثَنَا
ر
َّ يس َو َعْب ُد
ُ َّ َحدَّثَنَا َعْب ُد
َ
َِ اب ي ع ِٓت الثَّ َق ِفي
ِْ اَّللِ ِِبَ َذا
َّ اْل ْسنَ ِاد َغْي َر أ
َن ِِف َح ِديثِ ِه ْم َوأَ ََن
َّ َج ًيعا َع ْن عُبَ ْي ِد
َّ
ْ َ ِ َعْب ُد الْ َوَّى
صغََرِِن
ْ َاست
ْ َابْ ُن أ َْربَ َع َع ْشَرَة َسنَةً ف
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Abdillah bin

Numayr telah menceritakan kepada kami ayahku telah
menceritakan kepada kami 'Ubaydullah dari Na>fi' dari Ibn ‘Umar
dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
memeriksaku ketika hendak berangkat perang Uh{ud, ketika itu
saya baru berusai empat belas tahun, sehingga beliau pun tidak
membolehkan aku ikut pergi berperang. ketika hendak berangkat
ke medan perang (Khandaq), beliau memeriksaku pula. Ketika
itu saya telah berusai lima belas tahun, dan beliau
membolehkanku ikut berperang." Na>fi' berkata, "Maka saya
mendatangi 'Umar bin Abdul Azi<z ketika itu dia telah menjabat
sebagai Khali<fah, lalu saya menyampaikan kepadanya hadith
tersebut. dia berkata, "Sesungguhnya itu adalah batas antara usia
kecil dan usia dewasa." Lalu dia menulis surat kepada
pegawainya supaya mereka mewajibkan pelaksanaan tugas-tugas
agama (mukallaf) bagi setiap anak yang telah mencapai usia lima
belas tahun. Anak yang kurang dari usia tersebut menjadi
tanggung jawab keluarganya. Dan telah menceritakan kepada
kami Abu Bakar bin Abu> Shaybah telah menceritakan kepada
kami Abdullah bin Idris dan Abdurrahim bin Sulaima>n. (dalam
jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami
Muhammad bin al-Muthanna telah menceritakan kepada kami
Abdul Waha>b yaitu Thaqafiya semuanya dari 'Ubaydullah
dengan isnad ini, namun dalam hadith mereka disebutkan,

sedangkan saya berusia empat belas tahun, maka beliau
menganggapku masih kecil.72
Menyimak landasan normatif dilihat dari kacamata sosiologis tentang
batasan usia ba>ligh atau batasan usia nikah dalam pandangan para fuqaha>
dapat disimpulkan bahwa dasar minimal pembatasan adalah 15 tahun,
meskipun Rasulullah menikahi ‘A>’ishah 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 ‘A>’ishah ketika dinikahi oleh Rasulullah
SAW atas dasar hadith tersebut, dalam kitab Ka>shifah al-Saja> dijelaskan:
“Tanda-tanda dewasa (ba>ligh) seorang itu ada dua, yaitu sempurnanya umur
15 tahun, dan haid (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
salat.73
Adanya konsensi bagi calon mempelai yang kurang dari sembilan
belas tahun boleh jadi didasarkan kepada nas{s{ hadith di atas. Kendatipun
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dibolehkan harus melampirkan izin dari pejabat. Ini menunjukkan bahwa
konsep pembaruan hukum Islam bersifat ijtiha>di. Di samping itu,
pemahaman terhadap nas{s{ utamanya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW
pada saat menikah dengan „A>’ishah juga perlu dipahami beriringan dengan
tuntutan situasi dan kondisi waktu itu dibanding dengan sekarang, jelas
sudah berbeda.74
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BAB III
TINGKATAN AKIBAT YANG DITIMBULKAN DARI PERKAWINAN
USIA MUDA
A. AKIBAT YANG DITIMBULKAN DARI PERKAWINAN USIA MUDA
Sebagaimana dijelaskan di atas, pernikahan merupakan ikatan lahir batin
antara suami dan istri, juga antara mereka bersama masyarakat, sehingga ikatan
itu sebagai perjanjian yang kokoh. Karena itu, pernikahan membutuhkan
kematangan fisik biologis, psikologis dan sosiologis dari setiap orang yang
hendak menjalaninya. Pernikahan usia muda atau perkawinan di bawah umur,
yaitu pernikahan pada usia dimana seseorang belum mencapai usia dewasa.1
Pernikahan pada usia muda rentan terhadap berbagai masalah. Ketika
perempuan atau laki-laki belum cukup umur harus menjalani kehidupan rumah
tangga mulai dari perkawinan, kehamilan hingga proses melahirkan dan
mendidik anak. Dalam proses perkawinan membutuhkan kematangan pasangan
baik secara fisik, psikologis, maupun finansial. Sedangkan proses kehamilan
membutuhkan kesiapan pada alat reproduksi dari ibu yang menjalaninya.
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, seseorang di bawah usia 18 tahun belum
siap untuk melakukan hubungan seksual, lebih-lebih menjalani kehamilan dan
melahirkan. Kehamilan di usia muda dapat beresiko menderita kanker, bahkan
berdampak pada kematian ibu. Resiko lainnya adalah potensi bayi lahir cacat
karena ruang panggul perempuan yang masih muda belum cukup besar

1
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sehingga mempersulit ruang gerak bayi saat berputar untuk keluar.2 Kondisi
semacam ini bahkan berisiko pada kematian bayi.
Jika pernikahan terjadi di masa usia sekolah maka ancaman putus
sekolah sangat besar. Karena itu, pernikahan di usia muda dapat merenggut
kesempatan untuk mengembangkan potensi akal dan pengetahuan. Mencari
ilmu memang tidak hanya melalui pendidikan formal karena setiap orang bisa
melakukannya secara nonformal, kepada siapa saja dan dimana saja. Namun,
tanggung jawab sebagai suami atau istri dalam rumah tangga membutuhkan
waktu dan tenaga yang cukup ekstra, sehingga kesempatan untuk
mengembangkan pengetahuan akan mengalami kendala.3
Pengetahuan yang memadai sangat dibutuhkan oleh pasangan suami
maupun istri. Mereka dituntut memiliki kecakapan dalam mengatur kehidupan
berkeluarga. Seseorang yang menikah di usia muda memang tidak akan
kehilangan fungsi akalnya secara total, namun putus sekolah secara umum
akan menyebabkan minimnya pengetahuan. Rendahnya pengetahuan tersebut
berimplikasi pada terbatasnya akses dalam kehidupan sosial bermasyarakat
yang membutuhkan kesiapan, kecakapan dan pengetahuan yang memadai.
Salah satunya adalah akses di bidang pekerjaan dan ekonomi. Seseorang
dengan keterbatasan dalam mengakses pekerjaan akan memaksa dirinya untuk
bekerja secara tidak profesional karena minimnya skill dan pengetahuan yang
dimilikinya.4
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(Yogyakarta: CV Mine, 2018), 124.
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Ibid, 128.
4
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Secara psikologis, akibat perkawinan di bawah umur adalah bahwa
secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks,
sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak
yang sulit disembuhkan. Pernikahan sejatinya dapat membawa kenyamanan
dan ketenangan karena hasrat seksual seseorang dapat tersalurkan, namun
hubungan suami istri tidak melulu pada kepuasan libido. Hubungan antara
suami istri membutuhkan sikap saling memahami dan melindungi satu sama
lain. Sikap tersebut akan lahir dari pasangan yang memiliki kematangan
emosional dan kesiapan mental. Masa remaja sering dikenal dengan masa
mencari jati diri yang disebut dengan identitas ego (ego identity), karena
masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa
dewasa, sehingga sejumlah sikap seringkali ditunjukkan seperti kegelisahan
dan penentangan.5 Karena itu, di masa pubertas masih kerap mengalami
gangguan keseimbangan dalam berpikir. Ia belum stabil dalam bertindak
sehingga memicu konflik dalam keluarga.6 Kondisi emosional semacam ini
diperparah dengan kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam
menjalani kehidupan berumah tangga. Situasi yang lumrah dialami
pasangan usia muda. Akibatnya, pernikahan tidak hanya gagal mewujudkan
tujuan untuk mewujudkan ketenangan, cinta dan kasih sayang, sebagaimana
ditegaskan dalam al-Qur’a>n yang berbunyi:

5

Januar, Villi, dan Dona Eka Putri, “Citra Tubuh Pada Remaja Putri Menikah dan Memiliki
Anak,” Jurnal Psikologi, Vol. 1, No. 1, (Desember, 2007), 57.
6
Zulkifli, Psikologi Perkembangan (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 70.

ِ
ِ
ِِ وِمن
ًاجا لِتَ ْس ُكنُوا إِلَْي َها َو َج َع َل بَْي نَ ُك ْم َم َوَّدة
ً آيتو أَ ْن َخلَ َق لَ ُك ْم م ْن أَنْ ُفس ُك ْم أ َْزَو
َ ْ َ
ِ
ٍ ك آلي
ِ
ت لَِق ْوٍم يَتَ َف َّك ُرو َن
َ َ َوَر َْحَةً إ َّن ِِف َذل
Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.7

Selain itu, hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak
lainnya yang melekat dalam diri anak akan hilang seiring peran barunya
menjadi seorang suami maupun istri. Sedangkan dari segi sosial, bahwa
perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Hal ini
karena batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin
mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. 8
Walaupun begitu pernikahan usia muda tidak selalu membawa akibat
negatif. Banyak juga akibat positif dari pernikahan usia muda. Pertama,
terhindar dari perbuatan zina seperti yang terdapat dalam al-Qur’a>n yang
berbunyi:

ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ 
ُ ُُُُُُ
Artinya: Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya.(29) Kecuali

terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki,
Maka Sesungguhnya mereka dalam hal Ini tiada tercela.(30).9

7

Al-Qur’a>n, 30: 21.
Noor, Klinik Dana, 128.
9
Al-Qur’a>n, 70: 29-30.
8

Dalam dua ayat ini diterangkan sifat mereka: mereka yang menjaga
kemaluan-kemaluan mereka dan menjaga dari setiap yang diharamkan Allah
SWT, kecuali terhadap istri-istrinya dan apa yang dihalalkan dari mereka
yaitu budak-budak perempuan, dan itu tidak tercela selama mereka lakukan
tidak melanggar ketentuan agama.10 Kedua, lebih cepat mempunyai
keturunan karena pasangan memiliki waktu usia produktif yang lebih lama
sehingga peluang untuk mempunyai keturunan jauh lebih besar. Ketiga,
meringankan beban ekonomi orang tua karena dengan menikah secara tidak
langsung semua kebutuhan anak akan dipenuhi oleh sang suami.11
B. ANALISIS SADD AL-DHARI<‘AH

TERHADAP TINGKATAN

AKIBAT YANG DITIMBULKAN DARI PERKAWINAN USIA
MUDA
Pernikahan usia muda jika dikaitkan dengan tujuan Hukum Islam
(maqa>shid

shari>’ah),

maka

ada

tiga

hal

mendasar

yang

perlu

dipertimbangkan dalam realita pernikahan usia muda, yakni keselamatan
jiwa anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap jiwa (h}ifz} al-

nafs), kelanjutan pendidikan anak yang berkaitan dengan tujuan
perlindungan terhadap akal (h}ifz{ al-‘aql), dan keselamatan keturunan yang
berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap keturunan (h}ifz} al-nasl).
Karena pernikahan adalah hubungan antar individu dengan individu dan
juga individu dengan Allah SWT. Oleh karena itu maka untuk mencapai
10

https://risalahmuslim.id/quran/al-maaarij/70-29/, (diakses pada tanggal 7 Agustus 2020
pukul 18.45 WIB).
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Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau,” Journal Sosiatri-Sosiologi, No.3, (2016), 195.

tujuan perkawinan maka diperlukan kedewasaan supaya tidak terjadi
gangguan terhadap upaya tercapainya maqa>sid shari>’ah dalam pernikahan.12
Melihat realitas yang ada pernikahan usia muda yang dapat membawa
dampak negatif terhadap dirinya sendiri bahkan dapat membawa dampak
yang begitu luas dan juga dapat mengantarkan pada perceraian dini. Di
mana dari tahun ke tahun kasus perceraian yang terjadi pada pernikahan usia
muda cenderung meningkat. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena
pernikahan usia muda adalah salah satu penyebab tingginya tingkat
perceraian di Indonesia. Gagalnya pernikahan yang dialami tersebut juga
akan melahirkan dampak negatif lanjutan bagi dirinya pasca perceraian.13
Maka untuk mencegah hal itu ditetapkanlah Undang-undang Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan yang mengatur batas usia untuk melangsungkan
perkawinan. Hal ini sangatlah penting mengingat dampak yang ditimbulkan
dari perkawinan di bawah umur tidaklah main-main. Maka untuk
mengurangi dampak negatif akibat perkawinan yang belum siap
ditetapkanlah aturan mengenai batasan minimal usia dalam perkawinan.
Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa Islam menghendaki
adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang
terlarang, meskipun semula pada dasarnya perbuatan itu hukumnya boleh

12

Abd. Rasyid As‟ad, “Konsep maqashid shari‟ah dalam perkawinan,” dalam
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/konsep-maqahid-al-syariah-dalamperkawinan-oleh-drs-h-abd-rasyid-asad-mh-231, (diakses pada tanggal 7 Agustus 2020 pukul
18.45 WIB).
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Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah, “Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap
Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura,” Egalita, Vol. 7, No. 1, (Januari, 2012), 92.

yang disebut dengan sadd al-dhari<‘ah. Dalam hal ini bahwa setiap perbuatan
mengandung dua sisi yaitu, sisi yang mendorong untuk berbuat, dan sasaran
atau tujuan yang menjadi akibat dari perbuatan itu.14 Untuk menetapkan
hukum jalan (sarana) yang mengharamkan kepada tujuan, dalam sadd al-

dhari<‘ah ada tiga hal yang perlu diperhatikan: Pertama, tujuan. Jika
tujuannya dilarang, maka jalannya pun dilarang dan sebaliknya. Kedua, niat
(motif). Jika niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukum sarananya
halal, dan jika niat yang ingin dicapai haram, maka sarananyapun haram.
Ketiga, akibat dari suatu perbuatan. Jika akibat suatu perbuatan
menghasilkan kemas{lah{atan seperti yang diajarkan shari<’ah, maka jalan
hukumnya boleh dikerjakan dan sebaliknya jika akibat perbuatan adalah
kerusakan, walaupun tujuannya demi kebaikan, maka hukumnya tidak
boleh.15
Tingkatan akibat yang dapat menjadi sebab pelarangan suatu
perbuatan di antaranya adalah pertama, dhari>’ah yang membawa kerusakan
secara pasti. Artinya, bila perbuatan dhari>’ah itu tidak dihindarkan pasti
akan terjadi kerusakan. Kedua, dhari>’ah yang membawa kerusakan menurut
biasanya, dengan arti kalau dhari>’ah itu dilakukan, maka kemungkinan besar
akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan yang terlarang.
Ketiga, dhari>’ah yang membawa kepada perbuatan yang terlarang menurut
kebanyakannya. Hal ini berarti bila dhari>’ah itu tidak dihindarkan sering kali
sesudah itu akan mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang terlarang.
14
15

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2011), 426-427.
Ibid.

Keempat, dhari>’ah yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau
perbuatan terlarang. Dalam hal ini seandainya perbuatan itu dilakukan,
belum tentu akan menimbulkan kerusakan.16
Dasar pegangan dalam menggunakan sadd al-dhari<‘ah adalah kehatihatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara mas{lah{at dan

mafsadat. Dalam mas}lah{at sendiri terbagi atas tiga tingkatan berkaitan
dengan kepentingan yang menjadi hajat hidup manusia. Pembagian yang
diperkenalkan al-Ghaza>li> yakni mas}lah{ah d}aru>ri>yah, h}aj> i>yah, tah}si>ni>yah. Di
antara ketiga mas}lah}ah tersebut yang mempunyai tingkat urgensi yang
paling tinggi adalah mas}lah}ah d}aru>ri>yah kemudian secara berturut-turut

h}aj> i>yah, dan tah}si>ni>yah.17
Maka Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai langkah
terobosan sebagai upaya melindungi sekaligus usaha mencapai tujuan
perkawinan yang sesuai dengan shari>’at, meskipun dalam hukum Islam
tidak mengatur mengenai usia perkawinan. Tetapi perkawinan usia muda
jika tidak didukung dengan dhari>’ah atau sarana yang baik yaitu kesiapan
secara psikis maupun fisik yang ditandai telah mencapai usia yang siap
dalam menjalani bahtera rumah tangga maka kemungkinan akan
mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh.
Jadi dilihat dari akibat pernikahan usia muda maka menurut penulis
akibat perkawinan usia muda merujuk pada tingkatan akibat yang kedua

16

Ibid.
Abdul Mun‟im Saleh, Hubungan Kerja al-Fiqh Dan al-Qawa‟id al-Fiqhiyah
(Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2012), 55.
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dalam sadd al-dhari<‘ah yaitu dhari>’ah yang membawa kepada perbuatan
yang terlarang menurut kebanyakannya. Hal ini berdasarkan dugaan kuat
akibat perkawinan di bawah umur berujung pada mafsadah karena belum
matangnya kedewasaan dalam mengarungi rumah tangga dan belum
siapnya organ-organ reproduksi untuk kehamilan sampai melahirkan.
Walaupun tidak semua perkawinan di bawah umur mendatangkan mafsadat
bagi pelakunya. Tetapi tidak dipungkiri bahwa dalam praktiknya mafsadat
yang terkandung terkadang lebih banyak daripada mas{lah{at. Sehingga perlu
adanya pencegahan guna mengurangi mafsadat dari pernikahan usia muda.

BAB IV
ANALISIS SADD AL-DHARI<‘AH TERHADAP
BATAS USIA MINIMAL PERNIKAHAN
A. Kedudukan Usia Dalam Pernikahan
Kodrat manusia sejak dilahirkan ke dunia selalu mempunyai
kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Secara
makro, hidup bersama itu dimulai dengan adanya pernikahan atau
perkawinan untuk membina sebuah keluarga. Hanya saja sebelum masuk ke
dunia rumah tangga, harus dipastikan benar-benar siap dan mengerti maksud
dari perkawinan. Masalah ini juga membelah pendapat ulama. Secara
ekplisit para fuqaha> tidak sepakat tehadap batas usia minimal perkawinan,
namun berpandangan bahwa ba>ligh bagi seorang itu belum tentu
menunjukkan kedewasaannya. Mayoritas ulama memandang usia bukan
bagian dari kreteria calon mempelai. Oleh karenanya, mereka menganggap
sah perkawinan anak kecil di bawah umur.1 Hal ini disebutkan oleh Wahbah
Zuh{ayli< bahwa mayoritas ulama tidak mensyaratkan ba>ligh dan ‘aqi<<l untuk
berlakunya akad nikah. Ketentuan ba>ligh maupun dewasa tersebut, menurut
sebagian fuqaha> bukanlah persoalan yang dijadikan pertimbangan boleh
tidaknya seseorang untuk melakukan pernikahan, akan tetapi Ima>m Ma>lik,
Ima>m H{ana>fi, Ima>m Sha>fi’i<, dan Ima>m Ah{mad bin H}anbal berpendapat

1

Akhmad Shodikin, “Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia
Perkawinan,” Mahkamah, Vol. 9, No. 1, (Januari-Juni, 2015), 115.
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bahwa ayah boleh mengawinkan anak perempuan yang belum ba>lighah,
begitu juga kakeknya apabila ayahnya tersebut tidak ada.2
Selain pendapat yang membolehkan, ada pula pendapat yang tidak
membolehkan adanya pernikahan sebelum ba>ligh. Di antaranya Ibn
Shubrumah menandaskan ketidakbolehan pernikahan yang dilakukan
pasangan yang masih di bawah umur atau belum ba>ligh. Ibn Shubrumah
menyatakan bahwa seorang ayah tidak boleh menikahkan putrinya yang
masih kecil sampai ia ba>lighah dan dimintai persetujuannya. Ibn Shubrumah
memandang masalah pernikahan ‘A>’ishah sebagai kekhususan bagi Nabi
SAW, seperti kebolehan bagi Nabi menikahi wanita tanpa mahar, juga
kebolehan bagi Nabi menikah lebih dari empat. Juga Pendapat Ibn H{azm
yang memilah antara pernikahan anak lelaki kecil dengan anak perempuan
kecil. Pernikahan anak perempuan yang masih kecil oleh bapaknya
dibolehkan dengan dasar sejumlah riwayat hadith perihal ini. Sedangkan
pernikahan anak lelaki yang masih kecil dilarang. Kalau perkawinan juga
dilangsungkan, maka ia harus di fasakh.3
Sedangkan Siti Musdah Mulia, selaku tokoh gender Muslim
Indonesia, sangat tanggap dalam menyikapi isu pernikahan di bawah umur.
Dalam beberapa kajian dan seminar-seminar yang membahas masalah
pernikahan di bawah umur, dia menyatakan bahwa pernikahan di bawah
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Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam,” al-„Adalah, Vol. XII, No. 4, (Desember, 2015), 811.
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Kontemporer,” Al-Qānūn, Vol. 19, No. 1, (Juni, 2016), 72.

umur merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dikarenakan
pernikahan di bawah umur memperbolehkan anak-anak untuk menikah.4
Jika

melihat

pemikiran

ulama

klasik

(salaf)

mereka

tidak

mensyaratkan mumayyis ataupun kedewasaan bagi calon mempelai.5 Bagi
mereka, ‘aqi<l dan ba>ligh saja cukup. Kebijakan ini bukan tanpa alasan akan
tetapi, di samping kenyataan bahwa tidak adanya ayat al-Qura>n yang secara
jelas mengatur tentang batas usia nikah, karena Nabi dinikahkan dengan

‘A>’ishah oleh Abu Bakar saat ‘A>’ishah berusia 6 tahun dan digauli setelah
ia berusia 9 tahun. Berbeda dengan ulama kontemporer melihat bahwa
agama pada prinsipnya tidak melarang secara tegas perkawinan di bawah
umur, namun juga tidak pernah menganjurkannya, terlebih jika dilaksanakan
tanpa mengindahkan dimensi fisik, mental dan hak anak. Adapun
perkawinan Nabi SAW dengan ‘A>’ishah diposisikan sebagai suatu eksepsi
(pengecualian) dan kekhususan. Mereka tidak hanya melihat sampai
waktunya menikah hanya pada ciri-ciri fisik (ba>ligh), tetapi penekanannya
pada kesempurnaan akal dan jiwa dengan melihat persoalan batasan usia
pernikahan dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian, perkawinan
tidak hanya membutuhkan kematangan fisik (biologis), tetapi kematangan
psikologis, sosial, agama, bahkan kematangan intelektual.6
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Terlepas dari perdebatan mengenai batas usia perkawinan, satu hal
yang pasti adalah bahwa urgensi persyaratan ba>ligh sebagaimana
dipersyaratkan oleh para fuqaha>, dan termasuk pembatasan usia menikah
yang dilakukan oleh negara tidak lain adalah untuk memberikan jaminan
dan rekomendasi bahwa orang yang hendak menikah tersebut sudah matang
secara fisik dan psikologis. Jadi, pembatasan umur menikah dan sekaligus
sebagai larangan perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh negara
merupakan upaya pembaharuan hukum Islam, dan sekaligus masalah ini
juga merupakan masalah ijtiha>diyah.7
Berdasarkan realitas empirik dari berbagai perkawinan di bawah umur
ternyata banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan misi dan
tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya kemas{lah{atan dalam rumah tangga.
Sebagaimana dibahas pada bagian sebelumnya bahwa tujuan hukum atau
tujuan shari>‘ah adalah untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan
yang hakiki bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Sejalan dengan
konsepsi hukum Islam ini, maka ketentuan mengenai usia nikah sekaligus
larangan perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh negara Indonesia
melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan upaya negara
mewujudkan kemas{lah{atan bagi suami istri khususnya dan masyarakat pada
umumnya. Inilah salah satu tujuan hukum dari larangan perkawinan di
bawah umur. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri
itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan,

7

Asrori, “Batas Usia Perkawinan,” 812.

agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa
berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.8
Berdasarkan penjelasan di atas terdapat beberapa unsur tentang
pengaturan batas minimal usia perkawinan antara lain: Pertama, prinsip
kematangan jiwa, kedua, prinsip kematangan raga, dan ketiga, prinsip
kontrol kependudukan. Pada unsur pertama, kematangan jiwa adalah upaya
psikologis untuk mewujudkan tujuan perkawinan, sehingga anak yang lahir
dari perkawinan tersebut mendapatkan pengasuhan dari orang yang sudah
dewasa. Selain itu, apabila terjadi suatu goncangan baik itu konflik maupun
masalah lain dalam keluarga, suami dan istri dapat merespon dengan
pendekatan yang lebih bijak sehingga keharmonisan keluarga dapat
dilindungi. Unsur kedua, kematangan raga adalah upaya biologis untuk
menjaga kesehatan ibu dan calon anak. Dalam hal ini adalah kesiapan alatalat reproduksi perempuan untuk melahirkan. Hal ini menentukan
kelangsungan hidup ibu saat proses bersalin. Unsur ketiga, kontrol
kependudukan adalah upaya negara dalam menata struktur masyarakat,
dalam hal ini adalah mengontrol angka kelahiran bayi. Semakin muda
seseorang kawin maka durasi produktifnya semakin lama. Semakin
berpotensi menghambat program keluarga berencana. Tidak hanya tentang
kontrol angka kelahiran, tetapi juga upaya negara dalam mensukseskan
peningkatan taraf pendidikan bagi rakyat.9
8
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B. Analisis Sadd al-Dhari<‘ah Dalam Batasan Usia Minimal Menikah
Poin penting yang harus diingat di sini adalah bahwa Islam tidak
memberikan ketentuan yang pasti mengenai usia menikah dalam bentuk
umur hanya saja untuk dijadikan landasan kesiapannya adalah ba>ligh.

Ba>ligh dalam perspektif fiqh bagi laki-laki adalah ketika mengalami ih{tila>m
(mimpi sampai keluar mani), dan bagi perempuan adalah apabila sudah
mengalami haid. Dari sisi usia menurut Ima>m Abu> H{ani>fah yaitu 18 tahun
bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Menurut Ima>m Sha>fi’i> bahwa
batasan ba>ligh adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan.
Menurut Ima>m Ah{mad Ibn H{anbal, bagi laki-laki ditandai dengan mimpi
atau umur 15 tahun, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan haid.10
Oleh karena itu Allah SWT tidak menentukan kapan usia yang baik atau
usia yang ideal bagi seorang untuk melangsungkan pernikahan, karena yang
demikian bukanlah menjadi urusan Allah SWT, akan tetapi masuk atau
sebagai urusan manusia dalam menyelesaikan problematika hidupnya.11
Jadi, penentuan batas usia nikah dan larangan perkawinan di bawah umur
sebenarnya merupakan interpretasi dari konsep ba>ligh tersebut.
Masalah legalitas perkawinan usia muda, terjadi pro kontra di
kalangan fuqaha>. Bagi yang membolehkannya berargumentasi dengan
beberapa alasan, yaitu: Pertama, alasan teologis, yaitu mengacu pada al-

10

Asrori, “Batas Usia Perkawinan,” 811.
A. Rahmad Rosyadi Soeroso, Indonesia: Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum
Islam (Bandung: Pustaka, 1986), 92.
11

Qur’a>n dan al-hadith. Dalam surat al-Tala>q 65: 4. Berbicara masalah iddah
bagi perempuan yang sudah monopause dan perempuan yang belum haid.
Secara tidak langsung ayat di atas memberikan gambaran bahwa
perkawinan dapat dilakukan pada usia belia, karena iddah hanya dapat
diberlakukan kepada perempuan yang telah kawin kemudian bercerai.
Kedua, alasan moral, pernikahan dini dapat meminimalisir terjadinya
perbuatan asusila dan perilaku menyimpang di kalangan remaja. Dengan
pernikahan usia muda, perilaku seks bebas dan kehamilan di luar
perkawinan dapat dikurangi. Ketiga, alasan ideologis, bahwa perkawinan
anak usia dini dapat meningkatkan jumlah populasi suatu umat. Umat yang
kaum mudanya melakukan pernikahan dini, akan mengalami peningkatan
populasi yang lebih besar dari umat lainnya. Penolakan terhadap pernikahan
dini sebenarnya untuk mengurangi jumlah umat Muslim. Di samping itu,
penolakan pernikahan dini digunakan untuk menanamkan keraguan di hati
umat Islam akan sunnah Rasul sebagai pribadi yang ma’s{um
> (terhindar dari
kesalahan).12 Sahnya perkawinan di bawah umur ini juga didasarkan pada
prinsip bahwa ba>ligh bukan merupakan syarat sahnya perkawinan.
Sementara kelompok yang tidak membolehkan perkawinan di bawah umur
ini beralasan dengan Surah al-Nisa> 4: 6 yaitu keharusan adanya sifat ”rushd‛
bagi orang yang mau menikah. Orang yang belum ba>ligh belum memahami
maksud dan esensi perkawinan. Kelompok yang menolak pernikahan dini
lebih memprioritaskan upaya perlindungan terhadap anak-anak dari
12

Mayadina Rohmi Musfiroh, “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di
Indonesia,” De Jure, Vol. 8, No. 2, (2016), 69.

eksploitasi seksual dan bahaya-bahaya lain yang mengancam mereka.
Kelompok

ini

berpegangan

pada

fatwa

Yu>suf

al-Qard{a>wi>

yang

membolehkan taqyi>d al-muba>h{ (pembatasan hal yang boleh) untuk suatu

kemas{lah{atan. Dalam hal ini, pembatasan usia perkawinan boleh dilakukan
selama untuk tujuan kemas{lah{atan umat.13
Dengan demikian dapat dipahami bahwa larangan perkawinan di
bawah umur didasarkan pada pertimbangan akibat yang ditimbulkan. Jadi,
semua tindakan dan kebijakan oleh negara termasuk larangan perkawinan di
bawah umur bermuara dan memiliki tendensi pada untuk menciptakan

kemas{lah{atan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Hal ini sejalan dengan
prinsip shari>‘ah dimana qa>’idah fiqh menyebutkan bahwa :

تصرف اْلمام على الرعية منوط َبملصلحة
Artinya: Tindakan pemimpin terhadap rakyat harus berdasarkan atas
perimbangan kemas{lah{atan.
Intervensi yang dilakukan oleh negara terhadap larangan perkawinan
di bawah umur yang didasarkan pada mas{lah{at merupakan keikutsertaan
dan kepedulian pemerintah dalam rangka mewujudkan perkawinan di
kalangan umat Islam, yaitu menciptakan keluarga yang saki<nah, mawaddah

wa rah{mah serta kekal selama-lamanya. Sekaligus menjaga atau memelihara
keturunan (h}ifz} al-nasl) yang menjadi salah satu di antara maqa>sid shari>’ah
sebagaimana dibahas sebelumnya, di samping menjaga agama (h}ifz{ al-di<n),

13

Ibid.

akal (h}ifz{ al-‘aql), harta (h}ifz{ al-ma>l), dan jiwa (h}ifz} al-nafs).14. Larangan
perkawinan di bawah umur lebih didasari pada pertimbangan dampak yang
ditimbulkan, sebab kemas{lah{atan dari perkawinan di bawah umur lebih
sedikit dibandingkan dengan mafsadat atau resiko yang ditimbulkannya.
Sebagaimana dipaparkan sebelumnya bahwa perkawinan di bawah umur
memiliki dampak negatif yang tidak sedikit, baik secara biologis sosiologis,
ekonomis, dan psikologis.
Mengingat akibat negatif yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah
umur yang sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangga dan
masyarakat, maka pemerintah berhak mengatur mengenai batas minimal
usia perkawinan. Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga kemas{lah{atan
keluarga khususnya dan kemas{lah{atan masyarakat umumnya. Hal ini
sejalan dengan qa>’idah us{ul sadd al-dhari<‘ah, yaitu dengan asumsi bahwa
menetapkan larangan terhadap sesuatu hal yang pada dasarnya muba>h{ yang
dimaksudkan untuk menghindari dampak negatif. Oleh karena itu, apabila
perkawinan itu mendatangkan kerusakan atau kemafsadatan, maka
perkawinan itu harus dicegah atau dilarang. Argumennya, dalam ajaran
Islam bahwa sesuatu yang berpotensi menjadi perantara terjadinya mafsadat
harus dicegah atau dengan kata lain bahaya harus dihilangkan. Hal ini sesuai
dengan qa>’idah fiqh yaitu:

اَلضََّرُريَُز ُال
14

Nurhadi, "Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”, 415.

Artinya: ‚Bahayaُitu harus dihilangkan.‛15
Untuk
diprioritaskan

menghilangkan
lebih

dahulu

bahaya

tersebut,

adalah

menangkal

maka

yang

mafsadat

harus
dengan

mengesampingkan kebaikan, artinya hal-hal yang membahayakan itu lebih
utama ditangkal daripada berusaha meraih kebaikan. Hal ini sebagaimana

qa>’idah fiqh yang menyatakan:

َد ْف ُع

ِ ب امل
ِِ
صلَ َحةٌ قُ ِّد َم
ْ ض َم ْف َس َدةٌ َوَم
ٌ َد ْرءُ املًَفاسد ُم َقد
َ  فَِإ َذا تَ َع َار,صال ِح
َ َ ِ َّم َعلَى َج ْل
امل ْف َس َدةِ َغالِبًا
َ

Artinya:

“Menolak

kemafsadahan didahulukan daripada meraih
kemas}lah}atan, dan apabila berlawanan antara yang mafsadah
dan mas}lah}ah maka yang didahulukan adalah menolak
kemafsadahan.”16

Bila antara yang halal dan haram berbaur (bercampur), maka
prinsipnya dirumuskan dalam qa>’idah fiqh:

ِ ْ اْل ًَل ُل و
اْلََر ُام
ْ ب
ْ إِ َذا
َ َْ اجتَ َم َع
َ ّاْلََر ُام غُل
Artinya: ‚Apa bila berkumpul yang halal dan yang haram, unsur yang

haramlah yang dimenangkan.17
Secara metodologis, langkah larangan perkawinan di bawah umur
yang yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan ini didasarkan kepada metode sadd al-dhari<‘ah yang
15

Ma‟shum Zainy al-Hasimy,Pengantar Memahami Nadhom al-Faroidul Bahiyyah Juz 1
(Jombang: Darul Hikmah, 2010), 124.
16
Ibid, 142.
17
Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, 430.

berlandaskan fakta sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Pembatasan usia
menikah yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sekaligus larangan
perkawinan di bawah umur ini dimaksudkan untuk mengantisipasi dampakdampak negatif yang begitu komplek akibat perkawinan di bawah umur
yang tidak diinginkan, dan pada saat yang bersamaan juga sekaligus
memberikan kebahagiaan dan kebaikan dalam perkawinan. The ultimate
goal dari larangan perkawinan di bawah umur ini adalah sebagai suatu
instrumen di antara instrumen-instrumen lain dalam rangka mencapai tujuan
perkawinan, yaitu untuk mewujudkan keluarga yang saki<nah, mawaddah wa

rah{mah.18
Oleh karena sifatnya yang ijtiha>di>yah apabila karena sesuatu hal
perkawinan dari mereka yang usianya di bawah ketentuan, Undang-undang
tetap memberikan jalan keluar. Yaitu pada Pasal 7 ayat (2) menegaskan:
Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak
wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat
mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.19 Bahwa ketentuan ini
dapat dilakukan manakala terdapat alasan sangat mendesak yaitu keadaan
tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.
Dengan membawa bukti-bukti pendukung yang cukup yaitu surat
keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah

18

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
19

ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang
mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat
mendesak untuk dilaksanakan.
Jika dicermati seksama pasal-pasal yang ada dalam Undang-undang
Nomor 16 Tahun 2019 tersebut, batasan minimal usia pernikahan ini
sesungguhnya tidak mengatakan bahwa pernikahan usia muda akan selalu
berdampak negatif bagi pasangan tersebut, hal ini dibuktikan dengan tidak
ada larangan mutlak tentang batas usia minimal menikah, akan tetapi usia 19
tahun hanya merupakan upaya pemerintah untuk menghindari dampak yang
kurang baik bagi pasangan yang menikah di usia yang terlalu muda. Namun
juga tidak berarti bahwa pasangan yang telah berumur berarti pernikahannya
akan baik-baik saja, tanpa ada masalah. Oleh karena itu, sebaiknya
seseorang menikah jika ia telah memiliki kesiapan baik secara lahir maupun
batin.
Berdasarkan uraian ini dapat dipahami bahwa pernikahan usia muda
tidak bisa dilihat dari satu nilai maqasid saja, seperti tujuan agar terhindar
dari perbuatan zina (h}ifz} al-nasl). Pernikahan juga berhubungan dengan
bagaimana menjamin terwujudnya h}ifz} al-nafs (perlindungan terhadap
jiwa), h{ifz{ al-ma>l (jaminan atas kekayaan dan kepemilikan), h}ifz} al-‘aql
(jaminan terhadap kelangsungan fungsi akal) dan h{ifz{ al-di<n (perlindungan
atas nilai-nilai agama). Artinya, pernikahan usia muda tidak bisa
dilaksanakan hanya mempertimbangkan tercapainya satu tujuan semata,
sementara perlindungan terhadap maqashid yang lain terabaikan. Semuanya

bergantung pada nilai kemas{lah{atan dan unsur kemafsadatan yang ada di
dalamnya harus menjadi pertimbangan matang. Dengan demikian,
pernikahan di usia muda tidak bisa dilarang secara mutlak hanya karena
terlihat di dalamnya berpotensi melahirkan dampak negatif. Mafsadat dan

mas{lah{at harus diukur atas pertimbangan grade masing-masing, yakni
pertimbangan level d}aru>ri>yah, h}aj> i>yah, dan tah}si>ni>yah. Level d}aru>ri>yah
tentu saja harus didahulukan dari yang h}a>ji>yah dari tah}si>ni>yah.20
Karena itu, dalam konteks tertentu pernikahan usia muda bisa saja
menjadi pilihan terbaik saat diyakini secara pasti untuk menyelamatkan
seseorang dari perbuatan zina atau hubungan seksual di luar nikah (h}ifz} al-

nasl), meskipun dalam pelaksanaannya berpotensi melahirkan mafsadat
yang lain namun itu tidak sampai pada level d}aru>ri>yah, sementara menjaga
kemaluan dari perzinaan adalah bersifat d}aru>ri>yah. Akan tetapi, jika tidak
ada kondisi mendesak atau alasan d}aru>ri>yah maka pernikahan usia muda
harus dihindari.
Dalam hal ini sifatnya yang ijtiha>diyah yang kebenarannya relatif,
tidak bisa digeneralisir secara hitam putih karena kondisi yang dianggap

mafsadat dan mas{lah}ah bagi seseorang belum tentu sama dengan kondisi
mafsadat dan mas}lah}ah bagi orang lain. Dari analisis sadd al-dhari<’ah
menikah yang hukum asalnya boleh menjadi terlarang ketika dilakukan oleh
seseorang yang masih di bawah umur karena dikhawatirkan dapat menjadi
perantara kepada kerusakan. Karena itu larangan perkawinan usia muda
20

Kurdi, ‚Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid al-Qur’an,‛ Jurnal Hukum

Islam, Vol. 14, No. 1, (Juni, 2016), 88.

merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kemas{lah{atan dalam
perkawinan dengan mereduksi akibat-akibat negatif
perkawinan yang dilakukan di bawah umur.21

21

Ibid.

yang muncul dari

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis sadd al-dhari<’ah terhadap
batas usia minimal menikah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Berkaitan dengan tingkatan akibat dalam pernikahan usia muda atau
pernikahan di bawah umur, penulis menyimpulkan bahwa akibat
pernikahan usia muda atau pernikahan di bawah umur merujuk pada
tingkatan akibat yang kedua yaitu dhari>’ah yang membawa kepada
perbuatan yang terlarang menurut kebanyakannya. Hal ini karena tidak
semua perkawinan di bawah umur mendatangkan mafsadat bagi
pelakunya. Tetapi tidak dipungkiri bahwa dalam praktiknya mafsadat
yang terkandung terkadang lebih banyak daripada mas{lah{atnya.
Sehingga perlu adanya pencegahan guna mengurangi mafsadat dari
pernikahan usia muda. Sebab pernikahan erat hubungannya dengan
bagaimana menjamin terwujudnya h}ifz} al-nafs (perlindungan terhadap
jiwa), h{ifz{ al-ma>l (jaminan atas kekayaan dan kepemilikan), h}ifz} al-‘aql
(jaminan terhadap kelangsungan fungsi akal) dan h{ifz{ al-di<n
(perlindungan atas nilai-nilai agama) dalam kehidupan berkeluarga.
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2. Penentuan batas minimal usia untuk melaksanakan pernikahan dalam
Undang-undang

Nomor

16

Tahun

2019

menurut

penulis

diklasifikasikan ke dalam kategori masalah bersifat ijtiha>diyah. Di
mana Islam tidak memberikan ketentuan yang pasti mengenai usia
menikah dalam bentuk umur hanya saja untuk dijadikan landasan
kesiapannya adalah ba>ligh. Sehingga banyak pernikahan usia muda di
mana secara fisik dan psikologis belum siap sehingga dapat
mendatangkan mafsadat. Oleh karena itu secara teori sadd al-dhari<’ah
bahwa menetapkan larangan terhadap sesuatu hal yang pada dasarnya

muba>h{ yang dimaksudkan untuk menghindari dampak negatif. Dengan
asumsi perkawinan itu mendatangkan kerusakan atau kemafsadatan,
maka perkawinan itu harus dicegah atau dilarang. Hal ini didasarkan
pada

prinsip

diutamakan.

bahwa
Maka

menghilangkan

dipilihlah

upaya

kemafsadatan
untuk

itu

mencegah

harus
adanya

perkawinan di bawah umur, dengan mengharuskan adanya kedewasaan
dari masing-masing calon yang dibuktikan dengan telah mencapai usia
minimal pernikahan yaitu 19 tahun. Hal ini karena larangan
perkawinan di bawah umur ini adalah sebagai suatu instrumen di
antara instrumen-instrumen lain dalam rangka mencapai tujuan
perkawinan, yaitu untuk mewujudkan keluarga yang saki<nah,

mawaddah wa rah{mah.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan, maka penulis
akan memberikan saran sebagai berikut:
1. Pentingnya perhatian dan pengawasan yang ketat oleh pemerintah
terhadap perizinan perkawinan usia muda.
2. Masyarakat

dan

keluarga

hendaknya

memberikan

wawasan

mengenai hal-hal yang diperlukan dalam pernikahan. Sehingga
pasangan yang ingin melaksanakan pernikahan mengetahui tentang
apa-apa yang harus dipersiapkan dalam menjalani rumah tangga.
3. Pasangan di bawah umur apabila hendak melaksanakan pernikahan
di bawah ketentuan usia dalam undang-undang hendaknya harus
memikirkan dahulu kesiapan serta kemungkinan akibat yang akan
muncul di kemudian hari. Supaya dipikirkan matang-matang.
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