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ABSTRAK
Shafika Noor Shahira, 2018. “Implikasi Kawin Paksa Terhadap
Keluarga (Studi Kasus di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten
Ponorogo). Skripsi Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Ika Rusdiana, M.A.
Kata Kunci: Implikasi Kawin Paksa.
Kemajuan jaman sering diiringi dengan berkembangnya informasi
dan mengakibatkan kemampuan intelektual manusia meningkat. Implikasi
kawin paksa sangat merugikan bagi perempuan sebab kawin paksa
merusak mental dan pssikis anak, bukan hanya itu implikasi yang muncul
alam kawin paksa yaitu tertutup dari masyarakat, karena anak merasa malu
dengan perkawinan yang tidak diinginkan tersebut, anak menjadi tidak
peduli dengan keluarganya, bahkan tempat tinggal barunya membuat
sepertidi neraka lantaran suami yang seharusnya sebagai pelindung dan
mendengarkan keluh kesah istri malah di biarkan begitu saja, hal ini
membuat perempuan stress dan ada keinginan untuk melarikan diri dari
keluarga barunya tersebut. Maka dari itu peran orang tua dalam
menentukan jodoh untuk anaknya sangat penting dan ada komunikasi
antar orang tua dan anak sehingga tidak ada kesalahpahaman yang
berujung pada perceraian.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui
bagaimana implikasi kawin paksa terhadap keluarga di Desa Pandak,
Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo?.Untuk menjelaskan implikasi
sosial terhadap nikah paksa di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten
Ponorogo.
Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan
penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Adapun teknik
pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode
analisis data kualitatif yaitu Reduksi Data, pengumpulan Data (Analisis
Data), dan Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan.
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implikasi kawin paksa
terhadap keluarga di Desa Pandak adalah menimbulkan implikasiimplikasi seperti munculnya dampak sosial, tidak adanya rasa cinta dan
keharmonisan dalam rumah tangga, kurang peduli terhadap keluarga,
memicu adanya perselingkuhan pernikahan yang awal mula tidak ada rasa
cinta membuat salah satau kedua belah pihak akan mencari cinta yang lain,
bila menimbulkan konflik dan ujungnya perceraian, selain itu pelaku nikah
paksa di masyarakat dikucilkan karena status mereka tentang nikah paksa
yang dijodohkan oleh orang tuanya akan tetapi tidak berujung pada
sakinnah, mawaddah warrohmah, melainkan perceraian, pelaku nikah
paksa merasa tidak nyaman berada di lingkungannya sendiri.

vii

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai mahkluk
individual sekaligus mahkluk sosial, sehingga dalam hal pemenuhan
kebutuhannya mereka akan selalu berinteraksi dengan lainnya serta
dengan lingkungan sekitar. Salah satu keinginan manusia adalah untuk
meneruskan keturunan atau regenerasi. Allah menciptakan hubungan
laki laki dan perempuan dengan pernikahan sebagai jaminan
kelestarian popolasi manusia di muka bumi, sebagai motivasi dari
syahwat manusia untuk menjaga kekekalan mereka. Dengan adanya
dorongan syahwat seksual yang terpendam dalam diri laki-laki dan
perempuan, mereka akan berfikir tentang menikah.1
Pernikahan adalah proses awal di mana seseorang akan
melanjutkan kehidupan bersama pasangannya dalam ikatan suatu
rumah tangga untuk menanamkan pondasi bagi terciptanya keluarga
yang sakinah mawadah wa rahmah. Fungsi pernikahan merupakan
suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan
silsilah dan kedudukan keluarga yang bersangkutan. Di samping itu
adakalanya,suatu

pernikahan

merupakan

suatu

sarana

untuk

memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah jauh atau retak. Ini
merupakan sarana untuk pendekatan dan perdamain antar kerabat dan
1

Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuny, Hadiah untuk Pengantin, terjemahan.
Mustahiqim (Jakarta: Mustahiqim, cet 1, 2001), 28.

1

2

begitu pula dengan pernikahan itu bersangkut paut dengan masalah
kedudukan, harta kekayaan dan masalah kewarisan.2
Selain itu, pernikahan merupakan institusi yang sangat penting
dalam

kehidupan

bermasyarakat

sebagai

sarana

awal

untuk

mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar
penyokong kehidupan bermasyarakat. Melalui pernikahan akan
menimbulkan beberapa konsekuensi di buatnya suatu aturan dan
prosedur untuk menghindari kemungkinan kemungkinan yang
merugikan. Di Indonesia, prosedur dan tata cara yang dibuat bagi
masyarakat Islam, dan Islam pun mengatur bagaimana pernikahan
yang baik dalam islam supaya kehidupan bagi suami dan istri bisa
membentuk sebuah keluarga yang saling hormat menghormati dan
saling gotong royong dalam membangun sebuah keluarga yang baik,
maka dari itu islam memberikan hak atas keduanya (calon suami dan
istri) untuk memilih calon pasangannya, walaupun masih dalam
perwalian.
Dari penjelasan di atas setidaknya ada tiga hal yang menjadi
intisari sebuah pernikahan yaitu: pernikahan itu haruslah sukarela
tanpa ada paksaan. Selanjutnya pernikahan dimaksudkan bersifat
liternal dan bersifat monogami. 3

2

Tholib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan (Bandung:
Alfabeta, 2009), 222.
3
Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam DI Indonesia Studi
Krisis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI (Jakarta: Kencana,
2004), 41
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Upaya untuk melakukan regenerasi dalam Islam telah di atur
dengan tatacara yang sedemikian rupa supaya ada perbedaan dengan
mahkluk ciptaan Allah yang lain, dimana di kenal dengan fikih
munakahat. Makna pernikahan ini tidak hanya sebagai ikatan seorang
laki laki dengan perempuan untuk menghalalkan persetubuhan. Tapi
Allah menyebutkan pernikahan itu adalah janji yang erat yaitu
perjanjian antara suami dan istri untuk hidup bersama sehingga bila
mereka di pisahkan oleh kematian maka akan di satukan lagi di
akhirat saat tetap melakukan perintah-perintah Allah.4
Tujuan Pernikahan dalam hukum islam adalah untuk
memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang
harmonis, sejahtera, dan bahagia. Keluarga yang harmonis adalah
keluarga yang yang menguatkan hak dan kewajiban anggota
keluarganya.

Keluarga

menciptakan

ketenangan

yang
lahir

sejahtera

adalah

keluarga

batin

disebabkan

yang

terpenuhinya

keperluan jasmani dan rohani dari semua anggota keluarga.
Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai dan
kehormatan manusia atau yang disebut sebagai mahkluk yang
beradap. Agama Islam sangat menganjurkan manusia untuk hidup
berpasang-pasangan dengan cara yang baik, hormat dan mulia yaitu
dengan melalui sebuah pernikan yang dilakukan terlebih dahulu,
sesuai dengan tuntutan Islam dan yang lazim dilakukan oleh
4

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an (Jakarta:
Lentera Hati,2002), II, 387
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masyarakat. Namun, masyaraakat sekarang yang hidup di zaman
teknologi ini sering melakukan suatu tindakan yang melebihi batas
pertemanan, apalagi sepasang laki-laki dan perempuan yang katanya
terikat status pacaran. Pasangan ini biasanya melakukan pergaulan
yang melebihi batas, terkadang sampai perzinaan. Situasi inilah yang
harus diwaspadai, sebab ketika mereka terlena dengan perzinaan itu
maka yang terjadi adalah banyak wanita yang hamil di luar nikah.
Agama mengajarkan kepada umat manusia untuk memilih
jodoh dengan empat kriteria karena (1) cantiknya, (2) keturunnya, (3)
hartanya, dan (4) karena agamanya (akhlak). Yang lebih utama dari
keempat kriteria itu adalah karena agamanya. Dengan konsep yang
diterapkan oleh islam ini memberi gambaran bahwa seorang anak
memiliki hak untuk menentukan pilihan pasangan untuk menjadi
pendampingnya dalam rumah tangga. Para wali itu sendiri tidak boleh
mengawinkan seorang anak dengan secara paksa.
Mayoritas ulama sepakat bahwa pernikahan secara paksa tidak
dibenarkan dalam Islam, seperti yang di jelaskan dalam Hadits Nabi
S.A.W.
Artinya: dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi S.A.W bersabda, “jika
seorang janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai pendapatnya
dan tidak boleh juga seorang gadis dinikahkan sehingga dimintai
persetujuannya”, “ya rasullulah, bagaimana bentuk persetujuan itu?”

5

jawab beliau, “yaitu ia diam (ketika dimintai persetujuannya) (H.R
Bukhari).5
Pernikahan secara paksa merupakan suatu penyimpangan dan
kekerasan terhadap anak. Salah satu bentuk kasus kekeresan terhadap
anak adalah perjodohan paksa. Efek tindakan ini dapat lebih parah
ketimbang kekerasan secara fisik. Walaupun terkadang nikah paksa
berakhir dengan happy ending berupa kebahagiaan rumah tangga,
namun tidak sedikit yang berimbas pada ketidak harmonisan atau
perceraian. Itu semua akibat ikatan pernikahan yang tidak dilandasi
cinta kasih, namun berangkat dari keterpaksaan semata.
Ketidakpahaman perempuan akan karakteristik suami ini pada
banyak kasus menimbulkan rasa cemas, stress, takut, segan, dan
marah, atau bahkan melarikan diri dari suami begitupun sebaliknya
karena ketidaksiapan usia dan mental mereka akan membina rumah
tangga tanpa adanya kesukarelaan.biasanya hal ini pada bulan pertama
di awal pernikahan mereka, sebenarnya para perempuan yang telah
menikah pada kelompok umur di bawah ketentuan UU tersebut masih
enggan untuk berumah tangga. Akan tetapi mereka terpaksa menjalani
pernikahan itu hanya karena alasan untuk menghormati (tidak berani
melawan) kehendak orang tua.6
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Haidist Shahih Yang Dinukil Oleh Al-Bhakari (5135), Dan Muslim (1419), Dikutip:
‘Abdul ‘Azhim bin Badawi Al-Khalafi, Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih Islam Dalam Al-Qur’an Dan
Sa-Sunnah As-Shahibah (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2008,cet 5), 542
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Sri Handayani Hanum, Pernikahan Usia Belia, (Yogyakarta:PPK-UGM, 1997), 30.
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Ironisnya pelaku kekerasan terhadap anak
yang terdekat

ini adalah orang

dengan korban, meraka berdalih atau dasar kasih

sayang akan tetapi berujung pada penderitaan si anak. Seringkali
orang tua melakukan kekerasan misalnya merasa memiliki sang anak.
Rasa kepemilikan itu membuatnya memperlakukan anaknya semenamena, tanpa melihat efek negatif yang ditimbulkan, bahkan hingga
merampas kebebasan sang anak untuk memilih pasangan hidup
sendiri. Salah satu bentuk kasus kekerasan terhadap anak adalah
perjodohan paksa. Efek tindakan ini dapat lebih parah ketimbang
kekerasan fisik.
Walaupun terkadang nikah paksa berakhir happy ending berupa
kebahagiaan rumah tangga, namun tidak sedikit yang berimbas pada
ketidak harmonisan atau perceraian. Itu semua akibat ikatan
pernikahan yang tidak dilandasi cinta kasih, melainkan berangkat dari
keterpaksaan semata.7
Dari data yang penulis peroleh di Pengadilan Agama
Kabupaten Ponorogo, angka pernikahan di bawah umur pada tahun
2016

mengalami

peningkatan

dibandingkan

dengan

tahun

sebelumnya. Hal ini berdasarkan tingginya permintaan surat
dispensasi pernikahan di bawah umur yang diajukan ke Pengadilan
Agama Ponorogo. Berdasarkan data Pengadilan Agama Ponorogo,
sepanjang 2016 data yang masuk setiap bulannya sekitar 10

7

Ibid
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permintaan dispensasi nikah. Untuk

total yang telah dikabulkan

sekitar 47 permintaan dispensasi nikah.8
Dari Studi Pendahuluan lanjutan yang penulis lakukan
diperoleh data Pelaku nikah dini di KUA Kecamatan Balong
Kabupaten Ponorogo khususnya di empat Desa sebagai berikut:
Tabel 1.1
Data pernikahan dini di KUA Kecamatan Balong Kabupaten9
Ponorogo di empat desa Tahun 2016/2017
No

Nama Desa

Jumlah Pernikahan Dini

Jumlah Persentase

1

Pandak

15

30 %

2

Karang Patihan

9

27%

3

Ngendut

8

15%

4

Bulak

5

1%

Dari studi pendahuluan yang penulis lakukan diperoleh data
dari KUA Kecamatan Balong bahwa masih banyak pelaku nikah
paksa di Desa Pandak, meskipun menurut kepala KUA alasan nikah
paksa tidak ada melainkan lebih dikenal dengan sebutan nikah dini.
Dari lima belas jumlah pernikahan dini yang ada di Desa
Pandak diperoleh penulis dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Balong, menunjukkan bahwa tujuh diantaranya menikah karena
dipaksa oleh orang tuanya, hal ini di perkuat dengan adanya survey
lapangan yang dilakukan penulis di Desa Pandak, bahwa pemahaman
8

Abdul Sofwandi, Humas Pengadilan Agama Ponorogo, Hasil Wawancara, Tanggal 5
April 2018.
9
Data KUA Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.
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para orang tua ini tentang pernikahan sangat minim sehingga berimbas
kepada sang anak yang menjadi korban nikah paksa oleh orang
tuanya, selain minimnya pemahaman tentang perkawinan yang
sakinnah mawaddah warrohmah terdapat juga beberapa faktor yang
mendorong orang tua menikahkan anaknya secara paksa yaitu: (1)
faktor persahabatan, (2) faktor ekonomi, (3) faktor keturunan.10
Data lanjutan yang penulis peroleh terkait pelaku nikah paksa
tentang pendidikan akhir ketika menikah khususnya di Desa Pandak
Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.
Tabel 2.2
Data Pendidikan Akhir ketika menikah di Balai Desa Pandak
Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo
Tahun 2016/201711
No

Pendidikan

Jumlah

Persentase

1.

SD/MI

2

22%

2.

SMP/Sederajat

10

50%

3.

SMA/ Sederajat

6

28%

18

100%

Total

Tabel 3.3
Data Perempuan Pelaku Nikah Dini Tentang Usia Ketika Menikah
di Balai Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo
Tahun 2016/201712
10
11

Kepala Desa Pandak, Hasil Wawancara, 24 Mei 2018.
Dokumentasi Balai Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo
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No

Usia Ketika Menikah Jumlah

Persentase

<17 th

5

33,3%

19-23 th

4

26,7%

24-28 th

5

33,3%

29>

1

6,7%

Total

15

100%

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan ketiga
informan pelaku nikah paksa bahwa mereka menikah karena dipaksa
oleh orang tuanya karena para orang tua ini menginginkan jodoh yang
terbaik untuk anaknya, selain itu para orang tua sangat minim
pengetahuannya tentang pernikahan sehingga anaklah yang menjadi
korban nikah paksa. Dari ketiga informan pelaku nikah paksa mereka
menuturkan bahwa setelah mereka menikah bukan hidup bahagia
melainkan mereka sangat tersiksa batin maupun lahir karena menikah
tidak dengan pilihan sendiri melainkan secara paksa, ketiga informan
menyebutkan ketika tinggal di keluarga barunya ia merasakan
bagaikan hidup di “neraka” karena pernikahan yang tak diinginkan
sebelumnya, selain itu mereka merasa terisolasi terhadap masyarakat
sekitar karena masayarakat memandang rendah pelaku nikah paksa,
akibat perjodohan orang tua tersebut adalah pengantin perempuan
yang masih kanak-kanak tidak mengetahui betul tentang karakteristik
calon suami, ketidakpahaman perempuan akan karakteristik suami

12

Ibid
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menimbulkan rasa cemas, stress, takut, segan, dan marah, atau bahkan
melarikan diri dari keluarga barunya, sebenarnya para perempuan
yang telah menikah pada kelompok umur di bawah ketentuan UU
masih enggan untuk berumah tangga. Akan tetapi mereka terpaksa
menjalani perkawinan itu hanya karena alasan untuk menghormati
kehendak orang tua. Adapun dampak sosial yang mereka terima dari
masyarakat yakni ia merasa dikucilkan dan tertutup dari masayarakat13
Realitanya sebagian masyarakat ada yang menggunakan tradisi
mengawinkan anaknya atau orang yang berada dibawah perwaliannya
untuk dinikahkan bukan kehendak orang yang berada dibawah
perwaliannya akan tetapi kehendak orang yang menjadi walinya.
Seolah-olah anak tidak memiliki hak untuk memilih pasangaan
hidupnya yang mereka sukai, seperti kasus yang penulis angkat dari
kasus yang terjadi di Desa Pandak, Kecamatan Balong, Kabupaten
Ponorogo. Dengan judul “IMPLIKASI NIKAH PAKSA TERHADAP
KELUARGA” (studi kasus di Desa Pandak, Kecamatan Balong,
Kabupaten Ponorogo)”.
B. Rumusan Masalah
Dari gambaran di atas, masalah pokok yang akan dikaji dalam
penelitian ini adalah:

13

Hasil wawancara kepada Sarofatul pelaku nikah paksa di Desa Pandak, Kecamatan
Balong, Kabupaten Ponorogo. Pada tanggal 8 Desember 2017.
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1.

Bagaimana Implikasi Nikah Paksa terhadap keluarga pelaku
nikah paksa di Desa Pandak Kecamaan Balong Kabupaten
Ponorogo?

2.

Bagaimana implikasi sosial terhadap pelaku nikah paksa di Desa
Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk:
1.

Untuk menjelaskan bagaimana implikasi nikah paksa terhadap
keluarga di Desa Pandak, Kecamatan Balong, Kabupaten
Ponorogo.

2.

Untuk menjelaskan implikasi sosial terhadap praktek nikah
paksa di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diperoleh dari pnelitian tersebut antara lain:
1. Manfaat teoritis
Untuk menguatkan hasil penelitian sebelumnya tentang
implikasi nikah paksa terhadap keluarga di tinjau dari segi
sosiologis.
2. Manfaat praktis
a. Bagi petugas BP4 Kecamatan Balong guna mewujudkan
keluarga yang sejahtera sehingga mampu mengatrkan menjadi
keluarga yang bahagia.

12

b. Untuk

memberikan

bimbingan

dan

pendidikan

kepada

masyarakat khususnya bagi remaja pra usia nikah, calon
pengantin

yang

akan

melangsungkan

pernikahan

serta

penasehatan keluarga yang bermasalah.
F. Telaah Pustaka
Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitianpenelitian

terdahulu

yang

pernah

dilakukan

sebagai

bahan

perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan
perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai nikah
paksa. beberapa penelitian terdahulu tersebut antara lain:
1. Penelitian yang pertama yaitu Masduki Zakariya dengan judul
“Nikah Paksa sebagai salah satu Penyebab Perceraian, skripsi
tahun 2004 UIN Malang Dalam skripsi ini, peneliti menganalisis
permasalahan yang dikarenakan nikah paksa tidak dapat di jadikan
sebagai alasan perceraian berdasarkan ketentuan UU No.1 tahun
1974 tentang pernikahan, penyebab nikah paksa ini anpa didasari
dengan kasih dan cinta yang tulus dari kedua belah pihak sehingga
timbul konflik-konflik rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan
dengan baik.
2. Penelitian yang kedua yaitu Salichi Agusta Adi Putra dengan judul
“Praktek Nikah Paksa Di Kecamatan Pulung Kabupaten
Ponorogo” . Skripsi tahun 2015 STAIN Ponorogo. Dalam skripsi
ini, peneliti menganalisis permasalahan yang di karenakan adanya

13

nikah paksa yang masih banyak di lakukan oleh wali karena
dengan tujuan untuk mencarikan pasangan anaknya agar tidak
salah memilih pasangan hidup,merekatkan tali kekeluargaan yang
telah jauh dan masih banyak lagi.
3. Penelitian yang ketiga yaitu Ahmad Budi Zulkarnain dengan judul
“Pandangan Hukum Islam Terhadap Nikah Paksa Karena
Titumbukne (Studi Kasus Di Kecamatan Mlarak) Skripsi tahun
2016 IAIN Ponorogo dalam skripsi ini, peneliti menganalisis
permasalahan di karenakan adanya tradisi yang ada di Kecamatan
Mlarak apabila seorang laki laki sering ke tempat perempuan maka
tokoh masyarakat akan bertindak tegas dan akan melakukan tradisi
Tumbuk yaitu dengan melakukan nikah paksa.
4. Penelitian yang keempat yaitu Dita Sundawa Putri dengan judul
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Nikah Paksa Karena
Adanya Hak Ijbar Wali) skripsi tahun 2013 UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta dalam skripsi ini, peneliti menganalisis permasalahan
nikah paksa karena adanya hak ijbar wali oleh dua orang pasang
keluarga

di

kota

Gede

Yogyakarta

sebagaimana

seorang

perempuan seharusnya bebas memilih pasangan hidupnya sendiri
akan tetapi realitanya mereka tidak bebas memilih jodohnya
lantaran dijodohkan oleh orang tuanya, sehingga seorang wali
memiliki

hak

ijbar

dapat

menikahkan

anaknya

tanpa
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memperhatikan hak dari anak tersebut dan kebanyakan pernikahan
karena dipaksakan akan berujung perceraian.
G. Metode Penelitian
Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan
satuan ideologi yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama
proses penelitian tersebut dilakukan. Hal ini sangat penting karena
menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai tujuan. Selain
itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan
penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah
ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah,14sehingga penelitian
tentang

“Implikasi

Nikah

Paksa

Terhadap

Keluarga”

dapat

dipertanggung jawabkan. Demi tercapainya tujuan penelitian ini untuk
mendapatkan kebenaran ilmiah, maka metode penelitian yang
digunakan peneliti adalah sebagai berikut:
1.

Jenis Penelitian Lapangan
Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field

research). Adapun pengertian dari penelitian lapangan adalah
penelitian yang ditunjukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis
fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi,
dan pemikiran orang secara individu maupun secara kelompok.

14

Marzuki, Metodologi Riset (Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama, 2000), 4.
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Beberapa deskripsi digunakan untuk menentukan prinsip-prinsip dan
penjelasan yang mengarah pada penyimpulan.15
Jadi dalam penelitian ini, peneliti berusaha semaksimal mungkin
menggambarkan atau menjabarkan suatu peristiwa atau mengambil
masalah aktual sebagaimana yang terdapat dalam suatu penelitian.
Adapun data-data tersebut diperoleh dengan jalan wawancara yang
mendalam dengan beberapa Sarofatul, yang mana Sarofatul dalam
peneliti ini adalah keluarga yang melakukan nikah paksa di Desa
Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.
2.

Pendekatan Penelitian Kualitatif
Pendekatan penelitian kualitatif dijalankan dari fenomena-

fenomena atau gejala yang berlaku di lapangan yang menyesuaikan
dengan

situasi dan kondisi

yang bisa saja berubah-ubah.16

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, peneliti
menggunakan

pendekatan

deskriptif.

Penelitian

studi

kasus

merupakan penelitian empiris yang menyelidiki suatu fenomena
(gejala) kontemporer dalam konteks senyatanya (real life). Hal utama
yang ditelaah dalam penelitian ini adalah Implikasi Nikah Paksa
Terhadap Keluarga .
3. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Desa Pandak, Kecamatan
Balong, Kabupaten Ponorogo. Desa Pandak ini merupaakan Desa
15
16

Djunaidi Ghony, Metode Penelitian Kualitatif (Jogjakarta: Ar-Zuzz Media, 2012), 89.
Ibid., 90.
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yang termasuk dalam kategori Kampung Idiot yang mana
masyarakatnya masih menganut dengan hukum adat yang ada,
sehingga masih banyak praktik nikah paksa di Desa Pandak ini.
Lokasi ini dipilih karena Desa Pandak masih marak terdapat
kasus nikah paksa terhadap anak.
4. Sumber Data
Sumber data adalah tempat atau orang yang darinya dapat
diperoleh suatu data atau informasi.17 Data artinya informasi yang
didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan
sebagai landasan dalam menyususn argumentasi logis menjadi fakta.
Sedang fakta adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara
empiric, antara lain melalui analisis data.18Data dalam penelitian ini
terdiri data primer dan sekunder. Menurut Zainuddin Ali, sumber data
dalam penelitian kualitatif terdiri dari beragam jenis, baik melalui
wawancara, observasi, laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi
yang kemudian diolah oleh peneliti, dokumen-dokumen resmi, bukubuku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian
dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.19
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

17

Moh. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghali Indonesia, 2005), 54.
Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta:
PT. Rineka Cipta, 2006), 104.
19
Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). 106.
18
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a. Data Primer
Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data yang diperoleh secara langsung dari sumber sasaran yang ada
di lokasi penelitian. Data primer ini diperoleh melalui wawancara
dan observasi dan atau survei di lapangan yang berkaitan dengan
perilaku masyarakat.20Data primer dapat berupa opini subjek
(orang) secara individual dan kelompok. Hasil observasi terhadap
suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil penguji.21
Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan
metode wawancara atau interview. Sumber data primer yang akan
dimanfaatkan dalam penelitian ini, meliputi:
1) Sarofatul yaitu pelaku nikah paksa
2) Nova yaitu pelaku nikah paksa
3) Desi pelaku nikah paksa
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara
langsung dari objek penelitian, akan tetapi melalui orang kedua
baik berupa Sarofatul atau buku literatur yaitu buku-buku, artikel,
surat kabar dan lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan.22
Berkaitan dengan hal ini maka data sekunder yang digunakan

20
21

Ibid., 23.
Gabriel Amin Silalahi, Metode Penelitian dan Studi Kasus (Sidoarjo: CV. Citra Media,

2003), 57.
22

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), 12.
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dalam penelitian ini berupa literatur-literatur ilmiah yang berkaitan
tentang dampak nikah paksa dan dampak pernikahan dini.
5. Teknik Pengumpulan Data
Dalam setiap penelitian, data mempunyai peranan yang sangat
penting dan mendasar bagi bahan analisis. Teknik pengumpulan data
penelitin kualitatif adalah observasi mendalam, wawancara mendalam,
dan dokumentasi. Ini penting untuk dilakukan karena penelitian
kualitatif adalah penelitian yang akan menggali makna dari fenomena
yang bersifat empirik.
Sesuai dengan bentuk penelitian kualitatif dan juga jenis sumber
data yang dimanfaatkan, maka teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah:
a.

Wawancara mendalam
Wawancara merupakan salah satu sumber informasi yang
sangat penting di dalam penelitian studi kasus. Wawancara adalah
bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang
ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan
mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.23
Lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan
tujuan tertentu. wawancara yang digunakan adalah wawancara
mendalam. Wawancara ini bersifat lentur dan terbuka, tidak
dalam suasana formal, bisa dilakukan berulang pada nforman

23

Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi
Dan Ilmu Sosial Lainnya) (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 180.
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yang sama. Pertanyaan yang diajukan bisa semakin rinci dan
mendalam.
Sehingga akan tercapai semua gagasan dan perasaannya
dengan bebas dan nyaman. Tujuan digunakannya teknik ini dalam
wawancara, agar pertanyaan yang ditujukan kepada Sarofatul
menjadi terfokus, sehingga diperoleh informasi yang jelas,
terperinci dan mendalam. Meskipun wawancara dilakukan dalam
suasana akrab dan bersahabat, dalam keadaan rileks, dan tidak
membosankan, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan tidak
terlepas dari pedoman daftar pertanyaan wawancara. Hasil
wawancara dicacat secara akurat, lengkap dan ideologiatis.
Sarofatul, Nova, dan Desi dari wawancara ini adalah pelaku
nikah paksa, keluarga serta kepala desa, dan modin setempat.
Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui implikasi-implikasi
yang timbul paska terjadinya nikah paksa dan bagaimana dampak
psikologis terhadap anak pelaku nikah paksa.
b.

Observasi/pengamatan langsung
Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan
melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan
terhadap keadaan atau pelaku objek sasaran.24 Observasi langsung
dilakukan dengan cara formal dan informal, dengan tujuan untuk
mengamati berbagai kegiatan dan peristiwa yang terjadi. Teknik

24

Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian. . . . . ., 104.
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observasi langsung ini dilakukan untuk mengamati berbagai
kegiatan dan peristiwa yang terjadi, baik dalam keluarga,
masyarakat maupun lingkungan pekerjaan. Observasi bermanfaat
untuk memberikan informasi tambahan tentang pemahaman suatu
konteks dan fenomena yang diteliti.
Observasi langsung dilakukan untuk menambah dan
memperkuat informasi yang telah diperoleh dari wawancara yang
telah dilakukan sebelumnya. Observasi langsung dilakukan untuk
mengetahui kegiatan yang dilakukan pelaku peran ganda selama
di rumah dan di luar rumah secara langsung.
Untuk menjaga reliabilitas studi, observasi dilakukan tidak
hanya satu kali, baik secara formil maupun informal. Dalam
observasi

ini,

peneliti

mengadakan

pengamatan

dan

mendengarkan secara cermat sampai hal-hal yang sekecilkecilnya.
c.

Dokumentasi
Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data
terhadap benda-benda tertulis atau dokumen yang digunakan
untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian.
Dokumentasi merupakan metode pencarian dan pengumpulan
data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,
notulen, dan sebagainya.25

25

Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif . . . . . , 231
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Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data dan
informasi mengenai gambaran umum tentang Desa Pandak.
Informasi mengenai pelaku nikah paksa yang berhubungan
dengan arsip-arsip dan dokumen tentang buku nikah serta Kartu
Keluarga dan akte anak. Bentuk dokumentasi yang lain berupa
gambar atau foto juga akan ikut menjelaskan tentang kegiatankegiatan yang dilakukan oleh pelaku nikah paksa baik kegiatan di
dalam rumah maupun kegiatan di luar rumah.
6.

Analisis Data
Dalam menyusun sebuah karya tulis ilmiah, metode pengolahan
data merupakan salah satu proses yang sangat penting yang harus
dilalui oleh seorang peneliti. Hal ini harus dilakukan karena jika ada
kesalahan atau kekeliruan dalam mengolah data yang didapatkan dari
lapangan, maka kesimpulan akhir yang dihasilkan dari penelitian
tersebut juga akan salah. Berkaitan dengan metode pengolahan data
yang akan dipakai dalam penelitian ini, peneliti akan melalui beberapa
tahapan, diantaranya:
a.

Editing
Editing adalah meneliti kembali data-data yang sudah
diperoleh apakah data-data tersebut sudah memenuhi syarat untuk
dijadikan bahan dalam proses selanjutnya. Dalam penelitian ini,
peneliti melakukan editing terhadap catatan-catatan dari hasil

22

wawancara terhadap keluarga pelaku nikah paksa, apakah datadata tersebut bisa dipakai atau tidak dalam pengolahan data.
b. Analisis
Yang dimaksud analisis adalah penyederhanaan kata ke
dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga untuk
diinterprestasikan.26 Dalam hal ini analisis data yang digunakan
oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang
menggunakan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata
atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut katagorinya untuk
memperoleh kesimpulan.27 Dalam mengolah data atau proses
analisisnya, peneliti menyajikan terlebih dahulu data yang
diperoleh dari lapangan atau dari wawancara terhadap keluarga
pelaku nikah paksa.
c.

Concluding
Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah
concluding.

Yang

dimaksud

dengan

concluding

adalah

pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah
dianalisis untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas
kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang
masalah.28 Sebenarnya proses menganaliss data merupakan proses
yang tidak akan pernah selesai, membutuhkan konsentrasi total
dan waktu yang lama. Pekerjaan menganalisa data itu dapat
26

Sofyan Effendi, Metode Penelitian Survey (Jakarta: LP3ES, 1987), 263.
LexyJ. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 248.
28
Nana Sudjana, Ahwal Kusuma, Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi, 89.
27
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dilakukan sejak peneliti berada di lapangan.29 Namun dalam
penelitian ini, peneliti melaksanakan analisis data setelah penulis
meninggalkan atau mendapatkan data dari lapangan. Hal ini
dikhawatirkan data akan hilang atau ide yang ada dalam pikiran
peneliti akan cepat luntur bila analisis data tidak cepat segera
dilakukan.
Yang dimaksud dengan analisis data adalah proses
menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber,
diantaranya dari wawancara, pengamatan lapangan yang sudah
dituangkan dalam bentuk catatan, dokumen pribadi, dokumen
resmi, gambar, foto, dan sebagainya.30
Dalam pembahasan atau dalam proses analisis ini, penulis
menganalisa tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersama-sama
yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok,
menfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polapolanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data
direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan
memudahkan peneliti melakukan pengumpulan selanjutnya dan
mencarinya apabila diperlukan.31Sedangkan penyajian data adalah
sekumpulan

29

informasi

yang

tersusun

dan

memberikan

Burhanudin Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 66.
Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 190.
31
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D
(Bandung: Alfabeta, 2010), 338.
30
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kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau untuk verifikasi
(pembuktian kebenaran) dan pengambilan tindakan.Yang terakhir
adalah penarikan kesimpulan (conclusion dwawing) adalah
analisis data terus-menerus baik selama maupun sesudah
pengumpulan

data

untuk

menarikkesimpulan

yang

dapat

menggambarkan pola terjadi. Kesimpulan dalam penelitian
kualitatif diharapkan adalah merupakan suatu penemuan baru
yang sebelumnya belum pernah ada.32
7.

Pengecekan Keabsahan Data
Adapun pengecekan keabsahan data yang digunakan peneliti
dalam penelitian ini adalah dengan metode triangulasi. Dalam teknik
pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan
data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan
data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan
pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti
mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan
berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.33
Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan
sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil
wawancara peneliti dengan Sarofatul kunci lainnya dan kemudian
peneliti

32
33

Ibid., 341.
Ibid., 330.

mengkonfirmasikan

dengan

studi

dokumentasi

yang

25

berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti di
lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin.34
Triangulasi pada penelitian ini, peneliti gunakan sebagai
pemeriksaan melalui sumber lainnya. Dalam pelaksanaannya peneliti
melakukan pengecekan data yang berasal dari wawancara dengan
keluarga pelaku nikah paksa. Hasil wawancara tersebut kemudian
peneliti telaah kembali dengan hasil pengamatan yang peneliti lakukan
selama masa penelitian untuk mengetahui pelaksanaan dari upaya atau
ikhtiyat yang diberikan oleh Kepala Desa tentang Implikasi Nikah
Paksa Terhadap Keluarga. Setelah keempat metode tersebut di atas
terlaksana, maka data-data yang dibutuhkan akan terkumpul. Peneliti
diharapkan untuk mengorganisasi dan menideologiatisasi data agar
siap dijadikan bahan analisis. Triangulasi teknik untuk menguji
kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada
sumber data yang sama dengan teknik berbeda. Misalnya data
diperoleh

dengan

wawancara,

lalu

dicek

dengan

observasi,

dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian
kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka
peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang
bersangkutan atau yang lain, untuk memastikn data mana yang

34

Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)
(Jakarta: GP. Press, 2009), 230-231.
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dianggap benar, atau mungkin semuanya benar, karena sudut
pandangnya berbeda.35
H. Sistematika Pembahasan
Untuk memberikan gambaran secara umum dan untuk
mempermudah dalam pembahasannya mengenai penelitian ini,
peneliti membuat ideologiatika pembahasan sebagai berikut:
BAB I

: Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan
arah yang ingin di capai dalam penelitian, dimana bab
ini akan menguraikan beberapa hal, yaitu latar
belakang,

rumusan

masalah,

tujuan

penelitian,

manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian
dan sistematika pembahasan.
BAB II

: Bab ini merupakan kajian teori yang akan dijadikan
sebagai

alat

analisis

dalam

menjelaskan

dan

mendiskripsikan obyek penlitian. Pada bagian bab ini,
peneliti akan menjelaskan
BAB III

: Bab ini merupakan uraian tentang paparan data dan
temuan penelitian, yang diperoleh dari lapangan dan
analisa data dari penelitian.

BAB IV

: Bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang
ditemui di lapangan, yang menyangkut dengan

35

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan . . . ., 375
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penelitian serta relevansi dengan landasan teori
sebagai pijakan serta pembahasan mengenai hasil
penelitian keseluruhan.
BAB V

: Pada bab ini merupakan bab terakhir dalam
pembahasan skripsi ini, dalam bab ini berisikan
mengenai

kesimpulan

untuk

menjawab

pokok

masalah yang diteliti. Setelah itu, dikemukakan juga
saran-saran terkait dengan persoalan yang peneliti
kaji.

BAB II
KAJIAN TEORI
A. Pengertian Nikah
Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan pencapuran.
Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki
laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi
halal. Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti
hubungan badan dalam arti majazi (metafora) demikian itu berdasarkan
firman Allah berikut ini,
……ﻓَﺎ ْﻧ ِﻜ ُﺤﻮھ ﱠُﻦ أ َ ْھ ِﻠ ِﮭﻨﱠﺒِﺈِذْ ِن
“karena itiu, nikahilah mereka dengan seizin tuan mereka.”
(An;Nisa’:25)1
Jadi, hubungan badan itu tidak boleh dilakukan hanya dengan
izin semata. Di pihak lain, Abu Hanifah berpendapat, nikah itu berarti
hubungan badan dalam arti yang sebenarnya, dan berarti dalam akad
arti majazi. Hal itu didasarkan pada sabda rosullullah SAW.
“saling menikahlah kalian, sehingga kalian melahirkan banyak
keturunan.” (H.R.Bukhari).
Dalil yang menjadi landasan pendapat pertama adalah Al-Qur’an,
bahwa kata nikah itu tidak diartikan kecuali akad, sebagaimana yang
ditegaskan azzamakhsyari dalam kitabnya, Al-Kasysyaaf. Dan menurut
ijtima’ yang dimaksud dengan ayat yang terakhir ini adalah al-wath’u
1

Kementrian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya Surah an- Nisa’/25 (Surabaya:
Mahkota Surabaya, 1999).
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(hubungan badan), yang menjadi dasar persyariatannya adalah AlQur’an, al-Hadist dan ijtima’
Dalil Al-Qur’an yang membahas tentang hal itu aalah surat AnNisa’ ayat 3:
َ َﺖ أ َ ْﯾ َﻤﺎﻧُ ُﻜ ْﻢ ذَﻟِﻚَ ﻻاأَدْﻧَﻰ ﻓَﺎ ْﻧ ِﻜ ُﺤﻮا َﻣﺎ
َ ُ ﺎء َﻣﺜْﻨَﻰ َوﺛ
ْ اﺣﺪَة ً أ َ ْو َﻣﺎ َﻣﻠَﻜ
ع ﻓَﺈ ِ ْن
ِ ﺴ
ِ ﻓَ َﻮ
َ ﻼث َو ُرﺑَﺎ
َ ط
َ ِّﺎب ﻟَ ُﻜ ْﻢ ِاﻣﻦَ ﻟﻨ
ِﺧ ْﻔﺘ ُ ْﻤﺘَ ْﻌ ِﺪﻟُﻮا أَﻻ ﺗَﻌُﻮﻟُﻮا
“Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua,
tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku
adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu
miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat
aniaya”. (An-Nisa’:3)2
ﻀ ِﻠ ِﮫ ِﻣ ْﻦ ﱠ ُ ﯾُ ْﻐ ِﻨ ِﮭ ُﻢ ﻓُﻘَ َﺮا َء
ْ َﺼﺎ ِﻟ ِﺤﯿﻦَ ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ َﻋ ِﻠﯿ ٌﻤﺎﻷﯾَﺎ َﻣﻰ َوا ِﺳ ٌﻊ َو ﱠ ُ ﻓ
َوأ َ ْﻧ ِﻜ ُﺤﻮا إِ ْن َوإِ َﻣﺎﺋِ ُﻜ ْﻢ ِﻋﺒَﺎ ِد ُﻛ ْﻢ ِﻣ ْﻦ َواﻟ ﱠ
وﻧُﻮا
Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di
antara kamu, dan orang-orang yang layak (bernikah) dari hambahamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang
perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka
dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha
Mengetahui”. (Q.S. An-Nur:32)3
Para ulama fiqh sependapat bahwa nikah itu adalah akad yang
yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki
penggunaan terhadap faraj (kemaluan) wanita dan seluruh tubuhnya
untuk penikmatan sebagai tujuan primer.4
Dari definisi yang diberikan oleh ulama tersebut hanya
mengemukakan hakikat utama dari suatu pernikahan yaitu kebolehan
2

Kementrian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya Surah an-Nisa’/3 (Surabaya:
Mahkota Surabaya, 1999).
3
Kementrian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya Surah an- Nur/32 (Surabaya:
Mahkota Surabaya, 1999).
4
Hartono Ahmad Jaiz, Wanita Antara Jodoh, Poligami, dan Perselingkuhan (Jakarta:
Pustaka Al-Kautsar, 2007), 80.
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melakukan hubungan kelamin setelah berlangsungnya pernikahan.
Sehingga Ulama kontemporer memperjelas jangkauan definisi
tersebut. Diantaranya yang disebutkan oleh Dr. Ahmad Ghandur dalam
bukunya al- Ahwal al-syakhisyah fi al-Tasri’ al- Islamy, bahwa nikah
adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan
perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan
menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan
kewajiban.5
Dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, pernikahan ialah
akad yang membolehkan terjadinya al-istimta’ atau melakukan
hubungan setubuh dengan seorang wanita, atau melakukan wath’,
dan berkumpul dengan wanita sepanjang wanita tersebut bukan wanita
yang diharamkan baik dengan sebab keturunan, atau sepersusuan.6
Sedangkan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Pernikahan pada pasal 1 menyebutkan, bahwa pernikahan
adalah “ikatan Lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha
Esa”.
Dari Rumusan tersebut mengandung beberapa hal yang perlu
diperhatikan:
5

Amir Syarifuddin, Hukum Pernikahan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakaht dan
Undang-Undang Pernikahan, Jakarta: Prenada Media, 2007, cet ke 2, 39
6
Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami Waadillatuhu, (Damasyiq: Daar al-Fikr, 1998),
29.
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Pertama: “seorang wanita dengan seorang pria”, mengandung
arti bahwa pernikahan itu hanyalah antara kelamin yang berbeda. Yang
menolak pernikahan sesama jenis yang telah dilegalkan oleh beberapa
Negara Barat.
Kedua:“sebagai

suami

istri”

mengandung

arti

bahwa

pernikahan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda
dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah hidup bersama.
Ketiga: “berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa” menunjukkan
bahwa pernikahan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan
dilakukan untuk memenuhi perintah agama.7
“Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu
akad yang sangat kuat atau mistaqon gholiidhon untuk mentaati
perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah.”
Ungkapan akad yang sangat kuat atau mistaqon gholidhon
merupakan penjelasan dari ungkapan ikatan lahir batin yang terdapat
dalam Undang-Undang yang mengandung arti bahwa akad pernikahan
itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Dan
ungkapan untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya
merupakan ibadah menjelaskan bahwa pernikahan bagi umat Islam
merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang
melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.8
Menurut penulis, dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa:
7
8

Amir Syarifuddin, Hukum Pernikahan Islam, 48
Husein Muhammad, Fiqih Perempuan….., 82.
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“pernikahan

merupakan

wahana

bagi

umat

manusia

untuk

mempertahankan eksistensinya dalam bingkai rumah tangga yang
sakinah, mawaddah, dan rahmah agar tercapainya tujuan pernikahan
tersebut”.
B. Rukun dan Syarat Pernikahan
Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum,
terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan
tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang
sama dengan hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus
ada. Dalam suatu acara pernikahan umpamanya rukun dan syaratnya
tidak boleh tertinggal, dalam arti perkwinan tidak sah bila keduanya
tidak ada atau tidak lengkap.
Dalam hal hukum pernikahan, dalam menempatkan mana yang
rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama
yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan di antara
pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus
pernikahan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat
dan yang harus ada dalam suatu pernikahan adalah: Akad pernikahan,
laki-laki yang akan nikah, perempuan yang akan nikah, wali dari
mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad pernikahan, dan
mahar atas mas nikah.9
Ulama Hanafiyah melihat pernikahan itu dari segi ikatan yang

9

Ibid., 86
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berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan pernikahan itu. Oleh
karena itu, yang menjadi rukun pernikahan oleh golongan ini hanyalah
akad

nikah

yang

dilakukan

oleh

kedua

belah

pihak

yang

melangsungkan pernikahan, sedangkan yang lainnya seperti kehadiran
saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat pernikahan. Sedangkan
menurut ulama Syafi’iyah yang dimaksud dengan pernikahan disini
adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan pernikahn
dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Sehingga
rukun pernikahan adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu
pernikahan, yaitu:
1. Calon mempelai laki-laki.
2. Calon mempelai perempuan.
3. Wali dari mempelai perempuan.
4. Dua orang saksi.
5. Ijab dan qobul.10
Mahar yang harus ada dalam setiap pernikahan tidak termasuk
kedalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad
pernikahan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu
berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk kedalam syarat
pernikahan.
Adapun syarat-syarat pernikahan terbagi kedalam dua kategori
yakni:

10

Amir Syarifuddin, Hukum Pernikahan, 61.
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1.

Syarat untuk suami:
a. Laki-laki itu bukan muhrim dari calon istri.
b. Atas kemauan sendiri atau tidak terpaksa.
c. Jelas orangnya.
d. Tidak sedang melakukan ihram haji.11

2. Syarat untuk istri:
a. Tidak terhalang menurut ketentuan syara’, seperti: tidak
bersuami, bukan muhrim dan tidak dalam keadaan iddah.
b. Atas ketentuan sendiri / merdeka.
c. Jelas orangnya.
d. Tidak sedang melaksankan ihram haji.
Adapun undang-undang pernikahan menetapkan bahwa syaratsyarat pernikahan diatur dalam pasal 6 s.d pasal 11 undang-undang No
1 Tahun 1974 tentang pernikahan, yang pada pokoknya adalah sebagai
berikut:12
1.

Terdapat persetujuan dari kedua mempelai.

2.

Terdapat pernyataan izin dari orangtua/wali bagi calon mempelai
yang belum berumur 21 tahun.

3.

Umur calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan
memmempelai wanita sudah mencapai 19 tahun

4.

Antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah yang
dilarang nikah.

11

Kasmuri Selamat, Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga (Panduan
Pernikahan), (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), 15
12
UU No 1 Tahun 1974 Pasal 6-11
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5.

Tidak terikat hubungan pernikahan dengan orang lain.

6.

Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami istri yang sama,
yang hendak dinikahi.

7.

Bagi seorang wanita (janda) tidak dapat nikah lagi sebelum masa
tunggu berakhir.
Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur tentang

rukun pernikahan dalam pasal 14 yaitu dalam suatu pernikahan harus
ada:
1. Calon suami.
2. Calon istri.
3. Wali nikah.
4. Dua orang saksi.
5. Ijab dan Kabul.
C. Dasar Hukum Pernikahan
Pernikahan atau pernikahan itu adalah sunnatullah artinya
perintah Allah dan Rasulnya, tidak hanya semata-mata keinginan
manusia atau hawa nafsunya saja karenanya seseorang yang telah
berumah tangga berarati ia telah mengerjakan sebagian dari syariat
(aturan) Agama Islam.13 Nikah dalam Islam sebagai landasan pokok
dalam pembentukan keluarga. Nikah harus dilakukan manusia untuk

13

Sidi Nazar Bakri, Kunci Keutuhan Rumah Tangga (Keluarga Yang Sakinah), (Jakarta:
CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993), 3
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mencapai tujuan syari’at yakni kemaslahatan dalam kehidupan.14
Oleh karenanya nikah disyariatkan berdasarkan dalil al-Qur’an
dan al-Hadits, adapun ayat yang menunujukkan syariat nikah adalah
Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 3:
“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hakhak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka
nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau
empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka
(nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”(Q.S.
An-Nisa:3).
Dan Hadits Riwayat Bukhari yakni:
“wahai pemuda, barang siapa yang telah ,merasa sanggup untuk
berumah tangga, maka hendaklah ia nikah. Sesungguhnya nikah itu
dapat melindungi penglihatan dan lebih memelihara kehormatan. Dan
siapa belum sanggup, hendaknya ia berpuasa, karena puasa itu adalah
sebagai perisai/benteng (dapat menundukkan nafsu birahi), (H.R.
Bukhari).
Dari hadits tersebut dapat diambil pengertian bahwa;
Pernikahan atau pernikahan itu adalah perintah Allah dan rasulnya
(aturan Agama islam) disebut juga dengan Sunnatullah. Pernikahan
adalah sesuatu yang dasarnya suci dan mulia pada sisi Allah maupun
pada sisi manusia, karena itu seseorang yang telah berumah tangga
hendaklah menghargai dan memuliakan pernikahannya.15
Dengan melihat kepada hakikat pernikahan itu merupakan akad
yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang
14

Basiq Djalil, Tebaran Pemikiran Keislaman Di Tanah Gayo, (Jakarta: Qolbun Salim,

2007),
15

Sidi Nazar Bakri, Kunci Keutuhan Rumah Tangga (Keluarga Yang Sakinah), (Jakarta:
CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993), 5.
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sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum
asal dari pernikahan itu adalah mubah atau boleh. Dengan demikian,
dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad pernikahan disuruh oleh
agama, ketika akad pernikahan telah berlangsung, maka pergaulan
laki-laki dengan perempuan menjadi mubah. dari pernikahan itu
adalah mubah atau boleh. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa
melangsungkan akad pernikahan disuruh oleh agama, ketika akad
pernikahan telah berlangsung, maka pergaulan laki-laki dengan
perempuan menjadi mubah. Oleh karena itu, meskipun pernikahan itu
asalnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut ahkamul
khamsah (hukum yang lima) menurut perubahan kedaan:16
1. Wajib
Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu, yang akan
menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram.
2. Haram
Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya
tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan
kewajiban lahir seperti member nafkah, pakaian, tempat tinggal,
dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
3. Sunnah
Nikah disunnahkan bagi orang yang sudah mampu tetapi
dia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram,
16

Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 11.
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dalam hal ini maka nikah lebih baik karena hidup sendiri tidak
diajarkan dalam Islam.
4. Mubah
Bagi orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan
dorongan nikah belum membahyakan dirinya, ia belum wajib
nikah dan tidak haram bila tidak menikah.
5. Makruh
Bagi orang yang tidak punya kesanggupan untuk menikah,
sehingga dikhawatirkan jika menikah ia tidak sanggup mencapai
tujuan

pernikahan,

maka

sebaiknya

ia

tidak

melakukan

pernikahan.16
D. Tujuan Dan Hikmah Pernikahan
1.

Tujuan Pernikahan
Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat
sakral dan mempunyai tujuan yang sangat sakral pula, dan tidak
terlepas dari ketentuan-ketentuan syariat agama.
Pernikahan

sangat

dibutuhkan

dalam

kehidupan

bermasyarakat guna melangsungkan kehidupan umat manusia
serta untuk mempertahankan eksistensi kemanusiaan dimuka
bumi ini. Ia sangat disenangi oleh setiap pribadi manusia dan
merupakan hal yang fitrah bagi setiap makhluk tuhan. Dengan
pernikahan akan tercipta suatu masyarakat kecil dalam bentuk
keluarga dan akan lahir beberapa suku dan bangsa.
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Tujuan dari pernikahan, dapat dilihat dari tiga sumber
yaitu menurut al-qur’an, al-hadits dan akal.
Pertama, menurut Al-Qur’an dalam surat al-A’raf ayat
189, menyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk
bersenang-senang, yang merupakan unsur untuk mendukung
sehat rohani dan jasmani. Selain itu tujuan yang hakiki dalam
sebuah pernikahan adalah mewujudkan mahligai rumah tangga
yang sakinah yang selau dihiasi dengan mawaddah dan rahmat.
sebagaimana yang tercantum dalam surat Ar-Ruum ayat 21:
Sakinah artinya tenang agar manusia dapat merasakan
ketenangan dan ketentraman dari perjodohan yang telah
ditentukan oleh Tuhan. Mawaddah yaitu membina “rasa cinta”,
namum mawaddah saja kurang menjamin kelangsungan dalam
berumah tangga, karena mawadah adalah rasa cinta yang
bergejolak syarat dengan kecemburuan. Rahmah atau “sayang”
sangat dibutuhkan dalam berumah tangga, yang harusdimiliki
oleh kedua belah pihak dengan sikap saling pengertian dan
bersedia mengorbankan unsur kepentingan pribadinya serta saling
menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak. Seiring
perjalanan hidup manusia, maka rahmah akan semakin bertambah
dan mawadah akan berkurang sehingga tujuan sakinah dapat

39

tercapai.17
Kedua, menurut hadits ada dua hal yang dituju dari suatu
pernikahan yaitu untuk menundukkan pandangan dan menjaga
faraj (kemaluan). Oleh sebab itu, Nabi menganjurkan berpuasa
bagi yang belum sanggup nikah. dan tujuan yang terpenting yaitu
sebagai kebanggaan nabi di hari kiamat kelak. Karena dalam
jumlah umat yang banyak itulah terkandung kekuatan yang besar,
tentunya kuantitas umat tersebut disertai dengan kualitas yang
bagus.18
Ketiga, menurut akal sehat yang sederhana, tujuan
pernikahan adalah untuk melestarikan dan memakmurkan
kehidupan di muka bumi yang cukup luas ini dengan keliling
40.000 Km, dan berdiameter 25.000 Km. Dengan demikian untuk
dapat meningkatkan jumlah manusia guna merawat bumi dan
seisinya harus dengan pernikahan. Karena bumi ini Allah
nyatakan untuk kita (manusia).
Hikmah pernikahan juga dimaknai sebagai sarana
ketertiban kehidupan manusia yang erat kaitannya dengan
persoalaan nasab. Sebab apabila seorang anak dilahirkan melalui
pernikahan yang sah, maka akan menjadi jelas nasabnya dan tidak
menimbulkan bencana. Dan tujuan pernikahan yang lain untuk

17

Basiq Djalil, Tebaran Pemikiran Keislaman Di Tanah Gayo, (Jakarta: Qolbun Salim,
2007), 87-88
18

Ibid, 89
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ketertiban dalam hal warisan. Melalui prosedur pernikahan yang
tertib maka permasalahan ahli waris dapat diselsaikan dengan
tertib pula.19
Tujuan pernikahan juga diatur oleh undang-undang hal ini
ditegaskan dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang
pernikahan, dalam pasal 1 disebutkan: “ pernikahan ialah Ikatan
Lahir batin antara seoarang pria dengan seorang wanita sebagai
suami istri
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, dan
Kompilasi Hukum Islam(KHI), dalam pasal 3 disebutkan:
“pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah
tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.
Oleh sebab itu pernikahan merupakan sebuah gerbang
untuk membentuk keluarga bahagia yang memiliki tujuan sangat
mulia yang tidak hanya menggabungkan dua insan namun juga
menghubungkan dua keluarga besar yang dapat memperteguh
rasa cinta antara keluarga untuk selama-lamanya hingga kematian
yang memisahkan.
E. Hikmah Pernikahan
Perkawianan merupakan suatu ketentuan-ketentuan dari Allah
di dalam menjadikan dan menciptakan alam ini. Pernikahan bersifat
19

Al-Bukhari,Abdullah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim, Sahih Al-Bukhari, (Beirut:
Dar Al-Fikr), 90
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umum, menyeluruh dan berlaku tanpa terkecuali baik bagi manusia,
hewan, dan tumbuh-tumbuhan.20
Pernikahan yang terjadi pada mahluk hidup, baik tumbuhan ,
binatang, maupun manusia, adalah untuk keberlangsungan dan
pengembangbiakan mahluk yang bersangkutan.21 Hikmah pernikahan
menurut ajaran Islam adalah untuk memelihara manusia daripada
pekerjaan maksiat, yang membahayakan diri, harta dan pikiran.22
Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan
berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh
umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah:23
1.

Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk
menyalurkan naluri seks, dengan nikah badan jadi segar, jiwa jadi
tenang dan mata terpelihara dari melihat yang haram.

2.

Nikah merupakan jalan terbaik untuk membuat anak-anak
menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup
manusia, serta memelihara nasab yang oleh islam sangat
diperhatikan.

3.

Untuk menjalin kerjasama antara suami dan istri dalam
pembagian tugas rumah tangga.

4.

Pernikahan dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh

20

Abdul Qadir djailani, Keluarga sakinah, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), 41
Mahmud Al-Shabbagh, Tuntutan Keluarga Bahagia Menurut Islam, (Bandung: PT
Remaja Rosda karya, 1991), 1
21

22

Amir taat nasution, Rahasia Pernikahan Dalam Islam, Tuntutan Keluarga Bahagia,
(Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), Cet. 3, 31.
23
Tihami dan Sohari, Fikih Munakahat, 51.
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kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat
hubungan masyarakat, karena masyarakat yang saling menunjang
lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi
bahagia.
5.

Latihan memikul tanggung jawab. Pernikahan merupakan
pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab dan
pelaksanaan

segala

kewajiban

yang

timbul

dari

pertanggungjawaban tersebut.24
6.

Masyarakat dapat diselamatkan dari bermacam-ma penyakit
seperti sipilis, penyakit keturunan yang dapat mengancam
dewasa dan anak-anak, yang dapat menjalar dengan cepat, yang
terjangkit diantara anggota masyarakat akibat perzinahan,
pergaulan yang keji dan haram. Sehingga penyakit-penyakit
tersebut dapat dihindari dengan adanya pernikahan.

F. Pengertian Nikah Paksa (Ijbar)
Ijbar atau nikah paksa adalah suatu tindakan ungtuk melakukan
sesuatu atas dasar tanggung jawab.25 Namun selama ini dan
merupakan pandangan umum masih ada dalam praktek masyarakat
bahwa ijbar adalah dari hak orang tua untuk menikahkan anak
perempuanya atau yang dikenal dengan nikah paksa. Artinya hak ijbar
dipahami banyak orang sebagai hal memaksakan suatu pernikahan
oleh orang lain yang dalam hal ini adalah ayahnya yang disebut wali
24

M. Ali hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, (Jakarta: prenada
kencana, 2003).
25
Miftahul Huda, Nikah Paksa, Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan, 28.
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mujbir. Tentang persoalan ijbar ini, tidak bias dilepaskan dengan wali
mujbir. Wali dalam perwalian diartikan dengan keberadaan seseoramg
yang menjadikan sahnya akad nikah dan tidak sah tanpanya.
Adapun macam macam wali yaitu, wali mujbir yang berarti
wali yang mempunyai hak untuk menikahkan terhadap seseorang yang
ada di bawah perwalianya dengan tanpa izin dan persetujuan,
sedangkan wali ghairu mujbir sebaliknya yaitu harus adanya
persetujuan dan izin dari seseorang yang ada dibawah perwalianya.
Wali menurut Syafi’I adalah bapak, kakek dan ke atas, lain dengan
malikiyyah hanya bapak saja dan seorang yang diberi wasiat oleh
bapaknya. Ada

tiga pendapat mengenai pendapat wali dan ikatan

pernikahan, Pertama, ayah atau kakek orang yang diwasiati
mempunyai hak menjadi wali atau menguasai pernikahan gadis, hal ini
berprinsip pada kebijakan wali terhadap pilihanya bila tepat dan
sebanding maka tak masalah. Bila terjadi masalah, maka si gadis telah
dewasa bisa menolak atau membatalkannya. Kedua, wali harus
meminta

kesepakatan

anaknya.

Wali

tidak

punya

izin

hak

mengawinkan tanpa persetujuan gadis, begitu pula perempuan atau
gadis tidak mempunyai hak mengawinkan dirinya tanpa persetujuan
ayahnya. Ketiga, bila gadis telah dewasa, maka wali tidak punya hak
untuk mengawinkannya, si gadis tidak berkewajiban minta izin dari
mereka untuk nikah, sebab pernikahan adalah merupakan suatu akad
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sebagaimana akad akad lainya.26
Imam syafi’I memperbolehkan

adanya pemaksaan nikah, tapi

dengan syarat yaitu:
1. Tidak adanya permusuhan di antara kedua calon pengantin yang
nyata, bila ada isu per,usuhan tidak menggugurkan haknya
2. Tidak ada permusuhan diantara wali dan perempuan tersebut.
3. Adanya kesetaraan dengan calon suami
4. Adanya kemampuan untuk membayar mahar ( mahar mitsil )
Adapun obyek ijbar adalah seseorang yang karenanya tiadanya
atau kurangnya kemampuan dengan sebab masih kecil, gila, atau
kurang akalnya baik laki laki maupun perempuan, perawan atau janda.
Bila dihubungkan dengan status, objek dan subjek ijbar adalah :
a. Janda yang baliq tidak boleh menikahkannya baik bapak maupun
kakek, kecuali dengan seizinya
b. Perawan kecil, yang berhak menikahkannya adalah bapaknya
c. Janda belum baliq terdapat perbedaan :
-

Malik dan Abu hanifah, bapaknya bias menikahkan

sebagaimana

anak perempuan perawan
-

Abu yusuf, Syafi’I, berpendapat bapak tidak berhak menikahkan
bila keperawanan telah hilang akibat senggama atau lainya

d. Perawan balig yang berhak menikahkannya adalah bapak
Ibnu Rusyd mempunyai pikiran tentang ikhtilaf ulama
26

1994), 69.

Lembaga Darut Tahud, Kiprah Muslim dalam Keluarga Islam (Bandung : Mizan,

45

berkaitan dengan hak bagi perempuan dalam menentukan jodoh dan
wali antara lain :
a. Para ulama sudah bersepakat bahwa untuk perempuan janda harus
ada ridla (kerelaan)
b. Ulama berbeda pendapat tentang seorang perempuan perawan
yang sudah balig.
c. Janda yang belum balig, menurut Imam Malik dan Abu Hanifah
bapak dapat memaksanya untuk menikah. Sedangkan menurut
imam Syafi’I tidak boleh dipaksa.
Persoalan ijbar

nikah ini memang tidak bisa dilepaskan

dengan tujuan kemaslahatan, diterapkannya persoalan ijbar karena
adanya bukti bukti positif bagi yang dipaksa, hilangnya
kemampuan atau kurangnya itu tentu melihat kemaslahatan bagi
dirinya dan hal itu tidaklah merupakan kenangan bersifat aqal
dimana akal tidak mampu untuk berfikir tentang kemaslahatan
itu.27
Dari beberapa keterangan diatas dapat di ambil kesimpulan
bahwa ada nash yang mengharuskan adanya wali dan persetujuan
dari mempelai dalam pernikahan, meskipun tidak ditegaskan
apakah keberadaan wali harus hadir ketika melakukan akad nikah
atau cukup izinya. Namun kasus pernikahan tanpa persetujuan
mempelai (ijbar), dan ada perempuan yang belum dewasa

27

Sayyid Sabib, Fiqh Sunnah, 245.
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dinikahkan. Kompromi yang mungkin dilakukan adalah : Pertama,
nikah dengan wali atau izinya dan dengan persetujuan mempelai
sebagai ideal islam, sementara pernikahan tanpa wali atau ijinya
dan tanpa persetujuan mempelai sebagai kasus temporal. Kedua,
pernikahan tanpa wali atau ijinya dan tanpa persetujuan mempelai
sebagai ideal islam, sementara kasus nikah dengan wali sebagai
kasus temporal. Ketiga, barangkali nikah tanpa wali sebagai islam.
Keempat, perempuan menjadi wali nikah, tetapi dapat dipastikan
bahwa nikah paksa dan nikah dibawah umur bukan ideal islam.
G. Kewenangan Orang Tua dan Dasar Hukum Ijbar
Sebagaimana terdapat tujuan dalam islam untuk menikahkan anak
gadisnya, seorang wali boleh memilihkan suami bagi anak gadisnya. Ia
tidak boleh menikahkan, kecuali dengan laki-laki yang baik akhlaknya
hingga bisa bergaul dengan baik dengan istrinya dan tidak berbuat
zalim kepadanya.28
Apabila seorang laki-laki diperbolehkan melihat perempuan yang
dinikahinya, maka perempuan juga boleh melihat laki-laki yang akan
menjadi teman hidupnya. Apabila perempuan tertarik dan setuju ia
boleh dinikahkan dan jika tidak maka tidak boleh memaksa.29
1. Wewenang Ijbar
Agama Islam mengatur, seorang ayah memiliki kewenangan
dalam memilihkan jodoh bagi anaknya. Menurut madzhab Maliki,
28

Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fiqh Muslimah, terj. Zaid Husein al-Hamid (Jakarta
: Pustaka Amani, 1999), 257.
29
H. S. A. Al-Hamdani, Risalah Nikah (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 13-14.
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pemilihan pasangan oleh seorang wanita muslim tergantung pada
kuasa daya “ijbar” yang diberikan kepada ayahnya atau walinya. Hak
ijbar wali menurut al-Dimashqi tidak diberikan selain ayah dan kakek
(dari pihak ayah) karena ayah dan kakek dianggap sebagai orang yang
paling sempurna kasih sayangnya serta mampu untuk memdidik dan
merawat. Bila ayah atau wali wanita itu mendapatkan bahwa dalam
usianya yang belum matang sedangkan wanita itu sudah sangat ingin
menikah dengan laki-laki yang memiliki sifat buruk, maka dia (wali
tersebut) boleh menghalanginya untuk menikah dengan laki-laki
tersebut. Seorang ayah dapat mencarikan jodoh yang cocok untuk
dinikahkan dengan anak perempuannya.30
Sementara itu, para fuquha sependapat bahwa seorang wali tidak
boleh melarang menikah terhadap wanita yang berada di bawah
kekuasaanya, apabila ia mendapatkan calon suami yang kufu’
(sepadan) dan dengan

mahar

yang sebanding (pantas). Jika ia

dilarang, maka ia dapat mengadukan perkaranya kepada penguasa,
kemudian penguasa itulah yang menikahkannya.31
Ada pemetaan menarik yang dibuat oleh Ibn Rusyid tentang
perbedaan pendapat ulama tentang ijbar wali mujbir terhadap anak
perempuannya dalam memilih pasangan yang dapat dirinci sebagai

30

Abdurrahman I. Doi, Pernikahan dalam Syari’at Islam, terj. Basri Iba Asghary dan
wadi Mastwri ( Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 16-17.
31
Ibn Rusyd, Bidayat al-Mujtahid II, terj M.A Abdurrahman (Semarang: Asy Syifa,
1990), 379-380.
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berikut:32
a. Para ulama sepakat bahwa untuk wanita janda diwajibkan ada
persetujuannya.
b. Janda yang belum baligh, menurut Imam Maliki dan Imam Hanafi,
wali boleh memaksanya untuk menikah, sedangkan menurut Imam
Syafi’I tidak boleh menikahkannya tanpa persetujuannya.
c. Ulama berbeda pendapat tentang persetujuan sendiri itu jika
wanitanya gadis dewasa. Imam Maliki dan Imam Syafi’I
berpendapat persetujuan hanya sekedar sunat, bahkan sebagai wali
bapak bisa memaksa anak gadis untuk menikah dengan laki-laki
pilihannya, sedangkan menurut Imam Hanafi harus ada persetujuan
dari si gadis.
Syari’at Islam telah memerintahkan agar wali meminta
persetujuan dari putrinya dan juga pendapat ibunya yang mungkin
lebih mengetahui keadaan dan keinginann putrinya.
Dengan kedudukan

demikian syari’at

Islam

dapat

memelihara wewenang orang tua terhadap anak perempuannya.
Dan dengan bentuk demikian, kita tidak akan melihat seorang
bapak

atau

wali

yang

berlaku

sewenang-wenang

untuk

menikahkan anak perempuannya, tanpa meminta persetujuan
darinya.33

32

Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah juz II (Surabaya: Dar al-Ihya’ alKutub al-Arabiyah, tt), 4.
33
Syeikh Mahmud Saltut, Akidah dan Syari’ah Islam, terj, Fakhrudin H.S dan
Nasaruddin Thaha (Jakarta: Bumi Askara, 1994). 162.
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2. Dasar Hukum Ijbar
Dalil yang menjadi dasar hukum dalam berlakunya ijbar
wali ini adalah Al-Qur’an dan beberapa hadits. Antara lain AlQur’an surat an-Nur ayat 32:
Artinya:”Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara
kamu, dan orang-orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba
sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang
perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka
dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi
Maha Mengetahui.34
Dasar hukum surat An-Nisa’ diatas adalah Imam Syafi’i,
Imam Malik bin Anas, Imam Sufyan al-Tswari’, Ishak bin
Ruhuyah, ibn Subrunah dan ibn Hazm. Mereka berpendapat bahwa
akad nikah yang dilakukan oleh perempuan baik janda maupun
gadis adalah tidak sah. Kata yang artinya adalah nikahkanlah
menunjuk keoada wali, dari kalimat wankihu tersebut madzhab
Syafi’I berpendapat bahwa hak menikahkan ada pada wali, jadi
wali mempunyai hak ijbar (memaksa) terhadap anak gadisnya.35
Ada lagi pendapat yang mengemukakan argument lain
menurut Masdar F . Mas’udi dalam menetapkan hukum Ijbar
adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang artinya
34

Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008),

718.
35

Ibrahim Hosen, Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan (Jakarta: Pustaka Firdaus,
2003), 162.
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“Dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id telah
menceritakan kepada kami Sufyan dari Ziyad bin Sa’ad telah
menceritakan kepada kami Sufyan dari Ziyad bin Sa’ad bin
Abdullah bin Fadil bahwasannya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam
bersabda: “Seorang janda lebih berhak dirinya daripada walinya,
sedangkan perawan (gadis) harus dimintai izin darinya, dan
diamnya adalah izinnya.” Dan telah menceritakan kepada kami
Ibnu abi ‘Umar telah menceritakan kepada Sufyan dengan isnad
ini, beliau bersabda: “Seorang janda lebih berhak atas dirinya
daripada walinya, sedangkan perawan (gadis), maka ayahnya harus
meminta persetujuan atas dirinya, dan persetujuannya adalah
diam.” Atau mungkin beliau bersabda: “Dan diamnya adalah
persetujuannya.”36
Dari hadits diatas dijelaskan bahwa janda lebih berhak atas
dirinya sedangkan gadis telah dikuasakan kepada walinya. Namun
Masdar berpendapat lain, bahwa hadits tersebut menyatakan secara
jelas bahwa seorang gadis harus dimintai persetujuannya, beliau
juga menambahkan bahwa pada zaman sekarang tidak cukup jika
persetujuan seorang gadis hanya diungkapkan dengan diam.37
Dalam

madzab

Syafi’I

dijelaskan

bahwa

nikah

mempunyai maksud bermacam-macam, sedangkan nikah tersebut

36

Adib Bisri Musthofa, Terjemah Shahih Muslim vol 2 ( Semarang: CV asy Syifa’.

1993), 775.
37

Masdar F . Mas’udi, Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog
Pemberdayaan (Jakarta: Mizan, 1997), 99.
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adalah ikatan antar keluarga. Wanita dengan kekurangannya dalam
hal memilih, tentulah tidak dapat memilih dengan cara yang baik.
Lebih-lebih Karena wanita itu tunduk kepada perasaan halus yang
kadang-kadang menutupi segi-segi kemaslahatan. Maka untuk
menghasilkan tujuan-tujuan ini dengan cara yang lebih sempurna,
maka dilaranglah wanita mencampuri langsung akad nikah.38

H. Macam-Macam Nikah Paksa
Tali pernikahan itu merupakan suatu ikatan yang kuat antara
suami dan istri. Kemudian bagaimana mengimplementasikannya
dalam kehideupan sehari-hari sehingga terwujud ikatan yang kuat,
tersebut menjadi tugas para mujtahid di sepanjang zaman.
“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal
sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai
suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu
perjanjian yang kuat” (QS. An-Nisa Ayat 21).
Berdasarkan ayat diatas bahwa pernikahan merupakan suatu
ikatan yang harus dilakukan secara suka sama suka, seperti dalam hal
jual beli, diman iantara penjual dan pembeli harus saling meridhoi.
Sama halnya dalam pernikahn, seperti yang dijelaskan dalam hadits
Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud yaitu:
Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulluloh SAW bersabda,”mintalah
pendapat dan izin para wanita mengenai anak-anak mereka”.
Ada
38

sejumlah

syarat

yang

menentukan

keabsahan

akad

Mahmud Saltut dan M. Ali al-Sayiz, Perbandingan Madzab dalam Masalah Fiqh
(Jakarta: Bulan Bintang, 1985). 122.
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pernikahan, yang memberikan konsekuensi sah tidaknya akad, bahkan
bisa membatalkan akad jika ada salah satu saja yang tertinggal. Syaratsyarat tersebut antara lain:
1. Izin wali bagi perempuan
2. Ridho pihak perempuan sebelum menikah
3. Adanya mahar
4. Penyaksian atau peengumuman (publikasi)
Beberapa hadits dan perbedaan ulama tentang ijbar sudah
banyak berkenaan secara langsung maupun tidak, beberapaa hadits
yang secar khusus dipakai oleh riwayat yang ada hubungannya dengan
mujbir dan wali mujbir antara lain adalah “Tidaklah perempuan
menikahkan perempuan dan tidak (juga) menikahkan dirinya
sendiri”.39
Sedangkan untuk praktik nikah paksa dibagi menjadi
beberapaa macam yaitu:
a. Nikah paksa terhadap janda
Wali adalah orang yang mengurus akad pernikahan seorang
perempuan dan tidak membiaarkaannya melakukan akad sendiri
tanpa wali. Dan tidak ada paksaan dalam pernikaha. Menurut
kesepakaatan bersama kaum muslimin, janda yang sudah baligh
tidak boleh dinikahkan tanpa seizinnya, baik oleh ayahnya maupun

39

Hadits Riwayat Ibnu Majah, as-sunnah Ibnu Majah I (Beirut : Dar al-Fikr,), 610
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(wali) yang lain.40
Hal ini berdasarkan pada pertimbangan nash sebagai berikut:
teks-teks Al-Qur’an mengalamatkan laerangan menghalangi atau
memaksa terhadap janda, misalnyaa pada surat al-Baqarah ayat 232:
Artinya: “Apabilaa kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa
iddahnya, maka jangnlah kamu( para wali) menghalangi mereka
nikah lagi dengan bakal suaaminya, apabila telah terdapat kerelaan
di antara mereka dengan cxara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan
kepada orang-orang yanjg beriman I antara kamu kepada Allah dan
hari kemudian. Itu lebih baik bagiimu dan lebih suci. Allah
mengetahui, sedang kaamu tidak mengetahui”.41
Dari ayat ini Allah SWT melarang para wali menghalangi para
janda untuk kembali pada vsuami mereka, an ini merupakan dalil yang
paling lugas mengenai posisi. Jika tidak tentu penghalang tidak berarti
apa-apa, sebab ia (janda) biasanya mengawinkan dirinya tanpa
membutuhkan (perwalian) saudaranya.
Firman Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 234.
Artinya: “orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan
meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan
dirinya (ber iddah) empat bulan sepuluh hari, kemudian apabila telah
habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali membiarkan

40

Abu Malik Kamal bin As-Sayyid, shahi Fikih Lengkap Berdasarkan Dalil-Dalil dan
Penjelasan Para Imam Yang Masyur, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007 jilid 3), 215
41
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mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah Maha
mengetahui apa yang kamu perbuat.42
Dari ayat tersebut di atas dijelaskan seorang perempuan dalam
posisi janda berhak atas dirinya dan para wali tidak berhak
menikahkannya tanpa seizinnya, seperti yang dijelaskan dalam hadits
Nabi Muhammad SAW.
Artinya: “Dari Ibnu Abbas, ia berkata, “ Rasulullah SAW bersabda,
wanita janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya
sedangkan gadis perawan dimintai izin (persetujuannya) mengenal
dirinya dan izinnya itu adalah diamnya.43
1. Nikah paksa terhadap perawan yang sudah baligh (dewasa)
Terkait status perawan yang sudah baligh, apakah walinya
mempunyai hak untuk mengawinkannya secara paksa atau tidak?
Pendapat ulama dibagi menjadi dua, dan yang paling shahih ia
disamakan

seperti

janda,

sehingga

wali

tidak

berhak

mengawinkannyasecara paksa. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan
murid-muridnya, dan pedapat Ahmad dalam riwayatnya, Al Auza’I,
Abu Ubaid, Abu Tsur, Ibnu Al-Mundzir, dan pendapat yang dipilih
oleh Syaikul Islam Ibnu Taimiyah.44
Sedangkan Malik Asy-Syafi’I, Abu Laits, Ibnu Abi Laila,
Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa seorang wali boleh menikahkan

42
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43

55

anak gadisnya yang perawan tanpa seizing darinya. Imam Syafi’I
menilai meminta persetujuan seorang gadis bukan perihal wajib. Sebab
dalam hadis ini janda dan gadis dibedakan. Sehingga pernikahan gadis
yang dipaksakan tanpa seizinnya sah-sah saja, sebab jika sang ayah
tidak dapat menikahkan tanpa izin si gadis, maka seakan-akan gadis
tidak ada bedanya dengan janda. Padahal jelas sekali hadits itu
membedakan antara janda dan gadis. Janda harus menegaskan secara
jelas dalam memberikam izin, sementara seorang gadis cukup dengan
diam saja.
Seorang ayah dipersonifikasikan sebagai sosok yang begitu
peduli pada kebahagiaan anak gadisnya. Sebab sang gadis belum
berpengalaman hidup berumahtangga, di samping biasanya ia pun
malu untuk mencari pasangan sendiri, para ulama mencoba member
saran bagi ayahuntuk membantu buah hatinya itu.
Di sisi lain, kelompok ulama seperti Auza’I, Abu Tsur dan
kalangan Hanifah lebih memilih tidak mengakui hak ijbar. Mereka
menggunakan pijakan argumentasi hadits yang juga digunakan
kelompok pembela ijbar. menurut mereka, lafadz tusta’dzanu
mwngandung arti bahwa izi adalah merupakan keharusan dari anak
gadis yang hendak dinikahkan. Oleh sebab itu pernikahan yang
dilakukan tanpa kerelaan si gandis hukumnya tidak sah.
Tidakan para wali dalam mengawinkan perempuan yang
berada di bawah perwaliannya sama seperti tindakannya dan
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memanfaatkan

hartanya.

Jika

wali

tidak

boleh

begitu

saja

menggunakan harta orang-orang yang di bawah perwaliannya jika
sudah dewasa, kecuali dengan izinnya, dan masalah pernikahan lebih
penting dari pada urusan hartanya, maka bagaimana bisa is boleh
mengawinkannya secara paksa padahal is asudah dewasa dan tidak
menyukai laki-laki yang diajukan kepadanya.
Pengawinannya secara paksa bertentangan dengan prinsip –
prinsip dasar dan logika. Jika Allah saja tidak membenarkan wali anak
perempuan yatim untuk memaksa menjual atau menyewakan hartanya
(harta miliknya) kecuali dengan seizinya, maupun membeli makanan,
minuman, atau pakaian yang tidak ia sukai, maka ia pun tidak
diperbolehkan untuk memaksanya dalam hal pernikahan dengan orang
yang tidak ia sukai. Wanita memiliki hak legal untuk melepaskannya
dari suaminya, jika ia membencinya, lalu bagaimana menikahkanya
dengan orang yang tidak ia sukai jika memang dari awal dia sudah
membencinya.
Pandangan ini senada dengan argument Hanafi yang tidak
menyertakan wali sebagai syarat dalam pernikahan.Yang menjadi
patokan utama dalam pernikahan adalah kerelaan kedua belah pihak
(calon suami dan calon isteri), bukan pada wali.Tidak hanya itu,
kalangan ulama Hanafi dalam konsep ijbar-Nya tidak didasarkan pada
status

janda

ataupun

gadis

tetapi

pada

tingkat

kedewasaan

perempuan.Kalangan Hanafi menyatakan bahwa baik itu janda ataupun
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gadis apabila mereka sudah dewasa maka dia bisa menikahkan dirinya
sendiri, sementara apabila mereka masih anak – anak maka walilah
yang berhak menikahkannya.
Pendapat

senada

dikemukakan

oleh

Imam

Ibnu

Tamiyah.Menurutnya, gadis yang sudah dewasa (balig) tidak boleh
dipaksa oleh siapa pun untuk menikah. Alas an yang dikemukakan
menurut

Ibnu

Tamiyah,

seorang

ayah

tidak

berhak

untuk

membelanjakan (tasharruf) harta anaknya yang sudah dewasa tanpa
seizinnya. Sedangkan urusan kemaluannya (budl) lebih utama
ketimbang hartanya sendiri. Bagaimana mungkin seorang wali berhak
seenaknya membuat keputusan terkait dengan kemaluan anaknya itu
tanpa kerelaan dan izin sang anak.
Lain halnya dengan pandangan Imam Syafi’I dan Maliki yang
menyertakan wali sebagai salah satu syarat dalam akad nikah. Baik
Syafi’I ataupun Maliki sama – sama menekankan aspek kegadisan (albikarah) terkait boleh atau tidaknya seorang perempuan menikahkan
dirinya sendiri. Menurut Imam Syafi’I, baik itu gadis yang sudah
Majmu’ dewasa ataupun masih anak – anak mereka tidak memiliki izin
untuk memikahkan dirinya.Demikian sebaliknya, seorang janda, sudah
dewasa ataupun tergolong masih anak – anak, tetapi memiliki izin
untuk menikahkan dirinya. Pendapat Iman Syafi’I, sekali pun ada
kesamaan

alasan hokum

(illat) dengan Syafi’I,

tapi

Maliki

berpandangan lain tentang janda yang belum dewasa, menurutnya
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janda tersebut masih tergantung pada izin walinya, dia tidak memiliki
wewenang untuk menikahkan dirinya.
2. Nikah paksa terhadap perawan yang belum balig (masih belia)
Para ulama, selain segelintir kalangan yang berpendapat,
sepakat bahwa gadis belia yang belum balig boleh dinikahkan paksa
oleh ayahnya atau wali yang berada dibawah perwaliannya tanpa
keharusan meminta izinya, sebab tidak ada gunanya meminta izin pada
orang tidak mengerti apa itu izin serta pada orang yang sama saja
antara sikap diamnya dan keengganannya.
Dalam hal ini mereka merujuk pada tindakan Abu Bakar RA
saat mengaawinkan Aisyah RA yang kala itu masih belia dan belum
balig (dengan Rasullallah SAW).Mereka juga menakwilkan sabda
Nabi SAW, “janganlah mengawinkan perawan sebelum meminta
izinya” dengan pengertian bahwa yang dimaksud perawan yang
diperitahkan untuk dimintai izinnya adalah perawan yang sudah
baligh. Pertimbangan lain, menurut ketentuan nash dan ijma usia belia
(belum balig) merupakan alasan untuk mencegah melakukan suatu
yang legal, sehingga ia pun boleh dipaksa.
Namun jika gadis belia ini bisa memahami pernikahan dan
hakikatnya, maka pendapat yang kuat mengharuskan permintaan
izinnya terlebih dahulu sebelum mengawinkannya, karena ia sudah
termasuk kategori umum perawan ditambah adanya kemaslahatan
tersendiri jika meminta izinnya.
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Syikhul Islamiyah Ibnu Tamiyah menyatakan bahwa menurut
kesepakatan pada imam mazdhab, syari’at tidak memberikan ruang
bagi selain ayah atau kakek untuk memaksa gadis yang masih belia
untuk nikah.
Imam Syafi’I membolehkan adanya pemaksaan nikah, tapi
dengan syarat yaitu :
1. Tidak adanya permusuhan diantara kedua calon pengantin yang
nyata, bila ada isu permusuhan tidak menggugurkan haknya.
2. Tidak adanya permusuhan diantara wali dan perempuan tersebut.
3. Adanya kesetaraan untuk membayar mahar (mahar mitsil)
Pengertian nikah paksa atau ijbar secara teoritis adalah
merupakan hak dan kewajiban orang tua dengan rasa tanggung jawab
untuk menuntun dan mengarahkan anak perempuannya menuju
jejang pernikahan dengan indah, sama sekali tidak diartikan dengan
paksaan (ikrah) yang semena – mena yang tidak bertanggungjawab,
dan sama sekali juga berbeda dengan paksaan yang bersifat ibadah
(taklif) yang memang aktifitas itu adalah merupakan kewajiban yang
tidak dapat ditawar.
Implikasi dari paksaan nikah ternyata telah berdampak
negative kepada perempuan seperti dalam aspek psikologis membuat
perempuan stresss dan nervous serta apatis, dalam aspek ekonomi
membuat perempuan bergantung kepada suami secara mutlak bahkan
kadangkala berhenti dari pekerjaannya semula dan dalam aspek social
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kemasyarakatan

perempuan

menjadi

terisolasikarena

terlalu

memikirkan beban intern keluarga.Lebih mengkhawatirkan lagi nikah
paksa telah menimbulkan konsekuensi – konsekuensi negative
khususnya dalam aspek hak – hak reproduksi perempuan.Nikah paksa
menimbulkan hubungan seksual yang tidak sehat, disharmonisasi
dalam keluarga seperti munculnya kekerasan, penyelewengan bahkan
sebagai penyebab besar terhadap keretakan rumah tangga.Bukanlah
hak – hak reproduksi perempuan merupakan hak yang paling dasar
dan hanya memiliki oleh perempuan sebagai manusia.Karena sudah
semestinya, persoalan memilih pasangan bagi perempuan merupakan
hak utama yang tidak boleh dipaksakan.Karena pada dasarnya hak –
hak reproduksi perempuan seperti ini adalah hak juga Hak Asasi
Manusia (HAM) secara umum.Seorang perempuan bila terpaksa
menikah karena tidak disetujui oleh orang tua kemungkinan
menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga kelak.
I. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Paksa
Nikah paksa hingga saat ini masih saja diperdebatkan, hal ini
disebabkan oleh kekeliruan penempatan hak dan kewajiban yang dapat
dijadikan sebagai faktor utama munculnya nikah paksa, antara lain :
1. Kekeliruan dalam menempatkan hak dan kewajiban orang tua
terhadap anak dan anak terhadap orang tuanya yang mana
sering kali rancu dalam penerapannya sehingga hak kadang
dijadikan sebagai kewajiban dan kewajiban dijadikan sebagai hak
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bahkan kadang pula menuntut akan kewajiban, lupa dan tidak
menghiraukan akan hak-hak orang lain dan sebaliknya.
2. Restu dijadikan sebagai kewajiban mutlak orang tua dalam
menentukan pasangan anaknya.
3. Adanya pemikiran bahwa orang tua hanya akan memberikan yang
terbaik bagi anaknya, dan tak akan pernah melihat anaknya terlantar
maupun disakiti oleh orang lain yang membuat mereka terlalu
memaksakan kehendak mereka sendiri tanpa menghiraukan
perasaan anaknya yang tanpa sadar mereka telah dengan tidak
sengaja melukai dan menyakiti hati anaknya.45
4. Nilai dan norma juga merupakan faktor penyebab adanya nikah
paksa. Baik agama sebagai sebuah keyakinan maupun budaya yang
masih kokoh. Seperti kewajiban orang tua untuk mencarikan
pasangan hidup sang anak, begitu juga dengan stigma terhadap
perempuan yang tidak laku, telah mendorong orang tua untuk
mencarikan sekuat tenaga teman hidupnya.46
5.

Adannya kebiasaan atau tradisi menjodohkan anak, seperti halnya
di lingkungan pesantren, antara kiyai satu dengan yang lainnya
saling menjodohkan anaknya. yang menyebabkan anak enggan
menolak demi menghormati orang tuanya.
Hal semacam ini sering terjadi karena beberapa alasan. Pertama,

45

Perihal Nikah Paksa, diakses pada 14 Januari 2018 dari http// nikah paksa atriki
al-ta 97’s blog.html.
46
Miftahul Huda, Nikah Paksa, Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan,
(Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2009), 78
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orang tua merasa memiliki anaknya sehingga merasa berhak memaksa
anak menikah dengan siapapun. Kedua, rendahnya pengertian orang tua
terhadap kemungkinan dampak buruk yang bisa menimpa si anak, buah
hatinya sendiri. Ketiga, alasan ekonomi. Alasan ini menjadi faktor
dominan dalam beberapa kasus yang terjadi di beberapa daerah.47
Nikah paksa tak jarang dapat menimbulkan efek negatif bagi
anak, hal ini yang menyebabkan anak enggan dinikahkan dengan
pilihan orangtua, diantaranya:
1.

Dari segi psikologis, nikah paksa dapat menganggu kesehatan
fisik dan psikis, anak merasa tertekan dan takut.

2.

Dari segi ekonomis, Apabila suami istri sudah bekerja keduanya
sama- sama mampu dan tidak saling menggantungkan diri
sehingga pengeluaran keuangan dalam keluarga seakan-akan
masih bersifat individual. Hal ini memunculkan terciptanya
suasana keluarga yang mengarah disharmonis.

3.

Dari segi sosial, sulitnya untuk beradaptasi dan bersosialisasi
dengan lingkungan sekitar karena persoalan intern dalam keluarga
yang diakibatkan oleh pernikahan paksa.48

4.

Dari segi seksual, hubungan seksual menjadi tidak sehat karena
tidak ada rasa cinta dan hasrat, dilakukan hanya dengan
keterpaksaan.

47

http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=502:suplemen
t-7&catid=49:suplemen&Itemid=319.
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Miftahul Huda, Nikah Paksa, Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan,
(Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2009), h.88-96.
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5.

Hubungan keluarga menjadi tidak harmonis karena tidak sepaham
dalam berkomunikasi yang disebabkan oleh keegoisan masingmasing.

6.

Orang tua ikut andil dalam urusan rumah tangga anak, misalnya
ekonomi, orang tua masih membiyai kebutuhan anak yang
menyebabkan suami tidak bertanggung jawab dalam kebutuhan
keluarganya.49
Nikah paksa yang dilakukan orangtua terhadap anaknya tidak

selalu berdampak negatif, hal ini dapat dilihat dari sisi positifnya
mengapa orangtua melakukan hal tersebut, diantaranya:
1. Adanya keinginan orang tua untuk menyambung silaturrahmi
dengan kerabatnya.
2. Untuk memperbaiki keturunan dan pendidikan.
3. Agar hartanya tetap terjaga dan apabila jatuh ke tangan orang lain
yang kurang dipercaya khawatir akan tidak terpelihara dengan
baik.
4. Adanya hutang budi orang tua kepada orang lain atau kerabatnya,
sehingga dengan adanya pernikahan dengan pilihan orangtuanya
hutang budi tersebut dapat terbalaskan.50
J. Nikah Paksa Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif
Di dalam ajaran agama Islam terdapat hukum atau aturan

49
50

2108.

Wawancara pribadi dengan pelaku nikah paksa, Pandak, 12 Maret 2018
Hasil wawancara dengan Humas Pengadilan Agama Ponorogo, Pada Tanggal 5 April
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perundang- undangan yang harus dipatuhi oleh setiap umat, adapun
hukum atau aturan- aturan yang dimaksud dalam pemabahasan ini
yaitu yang bersumber dari Al- Qur’an, Hadits, dan Ijma’ Ulama.
Indonesia yang dianggap sebagai salah satu negara Muslim
telah mengaktualisasikan beberapa konsep pernikahan dalam literatur
fiqh kedalam legislasi nasional yang disebut juga hukum positif yang
berupa Undang- Undang dan peraturan lainnya.51 Adapun peraturan
yang dimaksud dalam pemabahasan ini yaitu Undang-Undang tentang
pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
1.

Pandangan Islam Terhadap Nikah Paksa
Telah banyak dalil-dalil baik dalam al-Qur’an maupun
hadits dan Fakta-fakta yang menunjukkan pengharamannya dalam
Islam yang mana telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW baik secara
Qawli maupun Fi’ly sebagai bantahan terhadap aturan-aturan yang
ada pada zaman jahiliah berupa diskriminasi terhadap wanita dalam
masalah pernikahan, sehingga Rasulullah menetapkan suatu
ketetapan hukum tentang keberadaan hak seorang wanita dalam
menentukan pasangan hidupnya, serta membatalkan hukum suatu
pernikahan yang dilandasi oleh pemaksaan dan keterpaksaan
meskipun yang memaksa dalam hal ini adalah seorang ayah.52
a.

Al-Qur’an
Secara umum dalam Al-Qur’an tidak disebutkan secara jelas

51

Miftahul Huda, Nikah Paksa, Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan,
(Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2009), h.38
52
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tentang persoalan ijbar (nikah paksa), akan tetapi hanya
menyebutkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang problem
pemecahan dalam keluarga pada masa Nabi dan itupun
merupakan respon pada masa itu. Di dalam Al-Qur’an, secara
eksplisit digamabarkan bahwa seorang wali (ayah, kakek dan
seterusnya), tidak boleh melakukan paksaan nikah terhadap
perempuannya, yang perempuan tersebut tidak menyutujui atau
perempuan tersebut mau menikah dengan laki-laki yang
dicintainya sementara seorang wali enggan atau tidak mau
menikahkannya.53
Dalam al-Qur’an dijelaskan:
Artinya: “Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis
iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka
nikah lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat
kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf”.(Q.S. AlBaqorah: 232)
Asbabun nuzul ayat ini adalah berkenaan sikap Ma’qal
ibnu Yasr yang enggan atau tidak mau menikahkan saudara
perempuannya dengan laki-laki yang tidak diinginkannya. Dengan
alasan dulu laki-laki yang menikah saudara perempuan itu telah
menceraikannya, sekarang ingin kembali menikahinya. Namun
setelah mendengar adanya perintah Nabi untuk tidak menolaknya,
Ma’qol ibn Yasar kemudian membuat akad baru.54 Dalam riwayat

53

Miftahul Huda, Nikah Paksa, Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan,
(Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2009), 22.
54
Ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bahri, cet. IX, ( Mathba’ah as-Salafiyyah, t.t.),h. 93-94
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Abu Muslim al-Khaji dari jalan Mubarak ibn at-Tudalah dari
hasan, “kemudian Ma’qal mendengar perintah itu lalu menjawab,
saya mendengar dan taat kepada perintah tuhan kemudian
mengundang calon suami lalu menikahkannya”.
Karena itu penafsiran ayat diatas, diantaranya:
Khitab dipruntukkan kepada para wali ( ayah, kakek, saudara lakilaki) untuk tidak menolak untuk menikahkan perempuan yang
nikah pada maa Nabi adalah memang ada dan eksis. Sehingga
pernikahan tanpa wali tidak dibenarkan.
1) Khitab tersebut diperuntukkan kepada masyarakat umum.
2) Enggan menikahkan atau sebaliknya memaksakan kehendak
dengan paksaan adalah tidak diperbolehkan.
3) Membolehkan perempuan untuk menikah sendiri dan
seorangpun tidak boleh menolaknya asal ada kebaikan di
masa depannya.55
b.

Hadits
Diantara tujuan pernikahan ialah untuk membina keluarga

yang bahagia, diliputi rasa cinta dan kasih sayang, dan diridhoi
Allah. Tujuan ini akan tercapai apabila calon-calon mempelai
telah saling suka-menyukai untuk mengadakan ikatan pernikahan.
Saling suka menyukai ini dalam bentuk yang lahir berupa izin dan
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persetujuan diantara pihak-pihak yang akan nikah. Karena pihak
wanita tidak langsung melaksanakan “ijab”, maka agama
mensyaratkan adanya izin dan persetujuan dari seorang wanita
sebelum dilaksanakan pernikahannya.56
Rasulullah SAW bersabda:
Artinya: “tidak boleh dinikahkan orang yang tidak
mempunyai jodoh hingga dimintakan perintahnya dan tidak pula
gadis hingga dimintakan izin (nya). Mereka berkata: ya
Rasulullah, bagaimana tanda izinnya? Jawab Rasulullah SAW
“diam”. (HR. Bukhari dan Muslim).
Apabila suatu pernikahan dilaksanakan tanpa izin dari
wanita yang akan nikah, maka kepada wanita itu diberi hak
memilih: apakah ia akan melanjutkan pernikahannya atau
menolak pernikahannya itu. Berdasarkan Hadits:
Artinya:“Dari Ibnu Abbas bahwasaannya Jariya, seorang
gadis telah mengahadap Rasulullah SAW, lalu menyampaikan
bahwa bapaknya telah mengawinkannya (dengan seorang lakilaki yang ia tidak menyukainya). Maka Rasulullah saw
menyuruhnya untuk memilih”, (HR. Ahmad, Ibnu Daud,
Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni).57
c.

Ulama
Imam Syafi’i, Imam Malik, dan Imam Hambali berpendapat

jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka
hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda
maka hak itu ada pada keduanya, wali tidak boleh mengawinkan
wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itu pun
56
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tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu wali.58
1) Madzhab syafi’i mengatakan bahwa kekuasaan sang wali
hendaknya

bukan

untuk

menjadi

sebuah

tindakan

memaksakan kehendaknya sendiri dalam memilihkan jodoh
atas pasangan, tanpa memperhatikan asas kerelaan sang
anak.59
2) Abu Hanifah dan para pengikutnya mempunyai pendapat lain,
mereka menetapkan: ayah tidak boleh memaksa anak putri
yang sudah dewasa untuk menikah dengan seseorang, ayah
atau wali wajib merundingkan mas’alah pernikahan itu
dengan anak putrinya, kalau putrinya itu mau maka akad
nikanya sah, tetapai kalau putrinya tidak mau maka tidak sah
akad nikah itu.60 Abu Hanifah menerangkan, bahwa ayah
atau wali berhak membantah kemauan anak putrinya untuk
menikah dengan seeorang yang disenganinya, kalau ada
salah satu dari dua faktor penghalang, yaitu:
a) Calon suami itu tidak sekufu, dalam madzhab abu hanifah
masalah

sekufu

luas

cakupannya,

meliputi:

kebangsawananan, pekerjaan, dan kedudukan ayah dan
nenek moyang, dan factor-faktor yang lain.
58
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b) Calon suami tidak mampu untk membayar mahar yang
sama dengan mahar kaum keluarga putri itu. Kalua
seorang akan menikah dengan seseorang yang akan
membayar mahar kurang dari mahar ibunya dan
kakaknya, maka ayah atau wal berhak membatalkan
pernikahan itu dengan alsan bahwa mereka merasa
dihina.61
3) Ulama Imamiyah
Mayoritas Ulama Imamiyah berpendapat bahwa seorang
wanita baligh dan berakal sehat, disebabkan kebalighan dan
kematangannya itu, berhak bertindak melakukan segala bentuk
trnsaksi dan bentuk sebagianya, termasuk juga pernikahan, baik dia
masih perawan maupun janda, baik punya ayah, kakek dan anggota
keluarga lainnya,maupun tidak, drestuin atau tidak, baik dari
kalangan bangsawan maupun rakyat jelata, nikah dengan orang
yang memiliki kelas tinggi maupun rendah, tanpa ada seorangpun
betapapun ktinggi kedudukannya yang berhak melarangnya. Ia
mempunyai hak yang sama persis kaum lelaki.62 Mereka
berargumen dengan firman Allah surat Al- Baqoroh ayat 232 dan
hadits Nabi Saw yang artinya: “orang lajang (ayim) lebih berhak
atas diri mereka ketimbang walinya”.

61
62
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Selain berpegang pada teks Al-Qur’an dan Hadits di atas,
para pengikut Imamiyah juga berpegang pada argumen rasional.
Rasio menetapakan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan
penuh dalam bertindak. Tidak ada seorangpun baik yang memiliki
hubungan kekerabatan dekat maupun jauh dengannya yang punya
kekuasaan

untuk

memaksanya.

Ibn

al-Qoyim

mengatakan

“bagaimana mungkin seorang ayah dapat mengawinkan anak
perempuannya dengan orang yang ia kehendaki sendiri, padahal
anaknya itu sangat tidak menyukai pilihan ayahnya, dan amat
membencinya pula. Akan tetapi ia masih memaksanya juga dengan
menjadikannya sebagai tawanan suaminya”.63
Menurut Wahbah Dzuhaili mengutip pendapat ulama
madzhab fiqih beliau mengatakan “adalah tidak sah pernikahan dua
orang calon mempelai tanpa kerelaan keduanya, jika salah satunya
dipaksa secara ikrah dengan suatu ancaman membunuh, memukul
atau menjarahkan misalnya, maka pernikahan tersebut menjadi
fasad”.64
2.

Nikah Paksa Dalam Hukum Positif
Persoalan wali dan persetujuan mempelai perempuan
merupakan unsur penting dalam sebuah keabsahan pernikahan.
Untuk menghubungkan dengan konteks dan zaman dewasa ini,

63
64
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akan dipaparkan persoalan ijbar dengan wali dan kebebasan
perempuan dalam pernikahan di dalam perundang-undangan.
Dalam hubungannya dengan ijbar dan keabsahan dalam
pernikahan telah dijelaskan dalam pasal 19 KHI bahwa “wali
nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi
bagi

calon

mempelai

wanita

yang

bertindak

untuk

menikahkannya”, serta pasal 6 ayat 1 undang-undang Nomor 1
tahun 1974 tentang Pernikahan junto pasal 16 ayat 1 Kompilasai
Hukum Islam disebutakan bahwa “pernikahan harus didasarkan
atas persertujuan kedua calon mempelai”, Pasal 17 ayat (2) KHI
disebutakan “ bilacr ternyata pernikahan tidak disetujui oleh salah
seoarang calon mempelai maka pernikahan itu tidak dapat
dilangsungkan, dan dalam pasal 71 point f KHI disebutkan bahwa
“suatu pernikahan dapat dibatalkan apabila pernikahan yang
dilaksanakan dengan paksaan”.
Namun aturan dan pasal yang cukup baik ini seringkali tidak
dimplementasikan dengan baik, seperti keharusan tugas KUA
menanyakan kedua calon mempelai, sesuai yang tercantum pada pasal
17 KHI bahwa “sebelum berlangsungnya pernikahan, pegawai
pencatat nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai
di hadapan dua saksi”, yang kadangkala kurang diperhatikan begitu
juga kepekaan petugas untuk menangkap apakah kedua calon
mempelai memang benar-benar setuju atau karena desakan yang
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tersistematisasi baik dari oarng tua, keadaan, dan situasi yang
memaksa atau lain sebagainya.
K. Implikasi-Implikasi Praktek Nikah Paksa Terhadap Perempuan
1.

Status dan Dominasi Orang Tua Sangat Besar
Ketika pernikahan paksa itu dilaksanakan, sebagian orang
tua perempuan pelaku nikah paksa masih hidup dan tinggal
bersama.

Pada

kebanyakan

pernikahan,

pihak

pengantin

perempuan berstatus memiliki orang tua lengkap (bapak dan ibu
kandung hidup bersama dan tidak bercerai atau berpisah). Di
samping itu ketika menikah kebanyakan perempuan mengikuti
orang tua atau belum mandiri.
Peran orang tua dalam menentukan jodoh anaknya cukup
besar, setidaknya adanya pernikahan dibawah umur merupakan
contoh perjodohan yang diatur oleh orang tua. Walaupun
misalnya dari segi umur sudah tidak muda lagi, artinya masih
memenuhi batas minimal usia yang diperbolehkan untuk
menikah.
Campur tangan orang tua dalam mencarikan pasangan
hidup anak perempuan umumnya ditemukan di kalangan
masyarakat Jawa, dikenal ada tiga macam tipe pernikahan yang
dilihat dari sudut perjodohan pihak perempuan.65
a.
65

Arranged marriage, yaitu perjodohan oleh orang tua. Dalam

Siti Kusujiarti, Hidden Power in Gender Relations among Indonesia; a Case Study in
Javanes Vilage, Indonesia, (Kentucky: University of Kentucky 1995), Disertasi, 168-169.
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kasus ini ada dua tipe. Pertama, perjodohan yang dilakukan
oleh orang tua, tanpa diminta persetujuan sebelumnya oleh
pengantin perempuan atau laki-laki. Kedua,orang tua
pengantin perempuan dengan calon pengantin laki-laki
merencanakan pernikahan, tanpa persetujuan si gadis
terlebih dahulu dan inilah yang mengarah pada tradisi nikah
paksa.
Mixed marriage, yaitu anak gadis yang hendak menikah

b.

mencari

sendiri

jodohnya,

tetapi

keputusan

untuk

terlaksananya pernikahan diserahkan kepada orang tua.
Voluntary marriage, yakni orang yang hendak nikah

c.

mencari sendiri jodohnya, orang tua tinggal merestui.
Artinya anak perempuan mempunyai kemampuan untuk
memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri.
Sikap hidup orang tua suku Jawa untuk mencarikan jodoh bagi
anak perempuanya ini berlangsung karena didorong falsafah hidup
kejawen

tentang

kewajiban

orang

tua

untuk

mentaske

dan

mendewasakan anak. Dalam hal ini, orang tua berkewajiban untuk
mengantarkan anak agar hidup dewasa dan mandiri lepas dari oraang
tua. Dalam budaya Jawa, pernikahan merupakan symbol berakhirnya
kewajiban orang tua dalam melindungi anak di bawah tanggung jawab
rumah tangganya. Pernikahan juga symbol peralihan seorang dari
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periode ank-anak menjadi dewasa.66
L. Implikasi-Implikasi yang Muncul Akibat Nikah Paksa
1.

Implikasi Ketidakberdayaan Secara Psikologis
Setelah pernikahan paksa benar benar terjadi, perempuan
dalam hal ini istri menjadi korban utama dalam persoalan seperti
ini. Dalam masyarakat yang bersistem kebapakan seperti di Jawa,
perempuan

sering

deterministiknya

menjadi

untuk

kambing

melayani

dan

hitam.

Kodrat

mengikuti

suami

menempatkan perempuan dalam posisis terpojok dan dilematis,
sering tidak menawarkan alternative kemungkinan yang terbaik.
Dalam masyarakat perempuaan yang telah menikah baik menikah
dengan suka rela maupun paksaan dianggap sama maka bila
terjadi percekcokan akibat pernikahan paksa, perempuan pasti
yang dipersalahkan pertamakali. Atmosfer penghukuman sosial
dan dinamika menyalaahkan istri dalam problem rumah tanngga
(blaming the victim) tidak lagi menyediakan ruang yang
memungkinkan perempuan dipandang sebagai manusia yang utuh
dengan spectrum yang luas, yang selain memiliki sisi kelemahan
juga memilikin sisi-sisi baik.67
Dari

perspektif

diinterprestasikan

bahwa

psikologis

eksistensialisme,

pernikahan

paksa

serta

dapat
merta

menimbulkan kecemasan karena si pelaku menghayati dirinya
66

Niels Mulders, Pribadi dan Masyarakat di Jawa, (Jakarta:Sinar Harapan,1985,). 37.
Yayah Khisbiyah dkk, Kehamilan Tak di Kehendaki di Kalangan Remaja,
(Yogyakarta:PPK-UGM, 1997), 48-49.
67
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tidak mempunyai kemampuan, wewenang dan pilihan terhadap
keputusan apapun. Apalagi pernikahan paksa telah disetujui oleh
para orang tua di kedua belah pihak. Sebagaimaana terjadi dalam
satuan keluarga tradisional yang dianggap baik bila perempuan
yang sudah menikah harus ikut dan menerima suaminya, apabila
istri tidak hormat dan menerimanya atau melecehkannya maka
dianggap menyalahi kebiasaan umum yang terjadi.68memenuhi
kriteria.
Seharusnya

sebuah

pernikahan

secara

psikologis

memenuhi criteria baik yang bersifat mental maupun spiritual.
Secara

mental,

pernikahan

hendaknya

saling

mengeahui

kepribadian masing-masing, sehingga pasangan mampu saling
menyesuaikan diri. Kematangan kepribadian sangant sangat
dibutuhkan ketika seseorang memang pada dasarnya tidak ada
yang sempurna memiliki kekurangan, maka bila pasangan sudah
saling mengetahui minimal gejolak dan perbedaan dapat teratasi.
Kemudian taraf kecerdasan dan pendidikan khususnya pendidikan
agama serta penghayatan dan pengamalan agama itu sendiri, yang
memang pada dasarnya pernikahan adalah merupakan perwujudan
dari kehudupan agama.69
H. Konseptualisasi Merton tentang Struktural Fungsional
1. Fungsionalisme Struktural
68
69

Ibid., 49
Ibid., 51
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Fungsionalisme Struktural atau lebih popular dengan
Struktural Fungsional, merupakan hasil pengaruh yang sangat kuat
dari teori sistem umum di mana pendekatan fungsionalisme yang
diadopsi dari ilmu alam khususnya ilmu biologi, menekankan
pengkajiannya

tentang

cara-cara

mengorganisasikan

dan

mempertahankan sistem. Pendekatan strukturalisme yang berasal
dari linguistik, menekankan pengkajiannya pada hal-hal yang
menyangkut

pengorganisasian

bahasa

dan

sistem

sosial.

Fungsionalisme struktural atau analisa sistem pada prinsipnya
berkisar pada beberapa konsep, namun yang paling penting adalah
konsep fungsi dan konsep struktur.
Prinsip-prinsip pokok fungsionalisme adalah sebagai berikut:
a.

Masyarakat merupakan sistem yang kompleks yang terdiri dari
bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling tergantung,
dan setiap bagian tersebut berpengaruh secara signifikan
terhadap bagian-bagian lainnya.

b.

Setiap bagian dari masyarakat eksis karena bagian tersebut
memiliki fungsi penting dalam memelihara eksistensi dan
stabilitas masyarakat secara keseluruhan, karena itu eksistensi
satu bagian tertentu dari masyarakat dapat diterangkan apabila
fungsinya

bagi

diidentifikasi.

masyarakat

sebagai

keseluruhan

dapat
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c.

Semua

masyarakat

mempunyai

mekanisme

untuk

mengintegrasikan dirinya, yaitu mekanisme yang dapat
merekatkannya menjadi satu; salah satu bagian penting dari
mekanisme ini adalah komitmen para anggota masyarakat
kepada serangkaian kepercayaan dan nilai yang sama.
d.

Masyarakat cenderung mengarah kepada suatu keadaan
homeostatis, dan gangguan pada salah satu bagiannya
cenderung menimbulkan penyesuaian pada bagian lain agar
tercapai harmoni dan stabilitas.

e.

Perubahan sosial merupakan kejadian yang tidak biasa dalam
masyarakat, tetapi bila itu terjadi, maka perubahan pada
umumnya akan membawa kepada konsekwensi-konsekwensi
yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan.70
Lahirnya fungsionalisme struktural sebagai suatu perspektif

yang ”berbeda” dalam sosiologi memperoleh dorongan yang sangat
besar lewat karya-karya klasik seorang ahli sosiologi Perancis, yaitu
Emile Durkheim. Fungsionalisme Durkheim ini tetap bertahan dan
dikembangkan lagi oleh dua orang ahli antropologi abad ke-20,
yaitu

Bronislaw

Malinowski

dan

A.R.

Radcliffe-Brown.

Malinowski dan Brown dipengaruhi oleh ahli-ahli sosiologi yang
melihat masyarakat sebagai organisme hidup, dan keduanya
menyumbangkan buah pikiran mereka tentang hakikat, analisa
70

Stephen K. Sanderson, Macro Sociology (Jakarta: Grafindo, 2000), 9.
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fungsional yang dibangun di atas model organis. Di dalam
batasannya tentang beberapa konsep dasar fungsionalisme dalam
ilmu-ilmu sosial, pemahaman mengenai fungsionalisme struktural
merupakan dasar bagi analisa fungsional kontemporer.71
Fungsi dari setiap kegiatan yang selalu berulang, seperti
penghukuman

kejahatan,

atau

upacara

penguburan,

adalah

merupakan bagian yang dimainkannya dalam kehidupan sosial
sebagai keseluruhan dan, karena itu merupakan sumbangan yang
diberikannya bagi pemeliharaan kelangsungan struktural.72
a.

Teori Jarak Menengah (Midlde Range Teory)
Sama seperti Talcott Parsons yang membangun teori

Imperative Fungsional, Robert K. Merton meluncurkan kritik dari
strategi fungsional Parsons untuk membangun teoi sosiologi. Dengan
fasih dan meyakinkan Merton mengemukakan bahwa para ahli
sosiologi harus lebih maju lagi dalam peningkatan kedisiplinan
dengan mengembangkan “teori-teori taraf menengah” dari pada teoriteori besar. Teori taraf menengah itu didefinisikan oleh Merton adalah
sebagai teori yang terletak diantara hipotesa kerja yang kecil tetapi
perlu, yang berkembang semakin besar selama penelitian dari hari ke
hari, dan usaha yang mencakup semuanya mengembangkan suatu
teori terpadu yang akan menjelaskan semua keseragaman yang
diamati dalam perilaku sosial.
71

Radcliffe, Brown, Structure and Function in Primitive Society (Clencoe III : Free
Fress, 1952), 503).
72
Ibid., 505
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Teori sosiologi merupakan kerangka proposisi yang saling
terhubung secara logis dimana kesatuan empiris bisa di peroleh. The
middle range theory adalah teori-teori yang terletak pada minor tetapi
hipotesis

kerja

mengembangkan

penelitian

sehari-hari

yang

menyeluruh dan keseluruhan upaya sistematis yang inklusif untuk
mengembangkan teori yang utuh. Merton mengajukan suatu
argumentasi dasar bahwa suatu teori harusnya tidak terlalu jauh dari
bumi, dan sebagai jalan keluar atas kesulitan teori fungsionalisme
Parsons, maka Merton mengembangkan suatu pendekatan teori
tengah.

Middle

range

teori

pada

dasarnya

berupaya

untuk

menjembatani kesenjangan antara teori dan bukti empiris. Tentu saja
hal ini mudah di mengerti , mengingat Merton mengkritisi para teoritis
yang tidak memperhatikan bukti empiris, dan para peneliti yang hanya
mengumpulkan data berupa bukti empiris tanpa memahami teori,
Middle range teori dengan demikian di maksudkan sebagai jembatan
bagi para teorisi dan peneliti.73
Dalam penjelasan lebih lanjut, Merton mengemukakan
mengenai fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest adalah
fungsi yang dikehendaki, laten adalah yang tidak dikehendaki. Maka
dalam struktur yang ada, hal-hal yang tidak relevan juga disfungsi
laten dipengaruhi secara fungsional dan disfungsional.lebih jauh
konsepnya mengenai fungsi manifest dan laten telah membuka

73
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80

kekakuan bahwa fungsi selalu berada dalam daftar menu struktur.
Mertonpun mengungkap bahwa tidak semua struktur sosial tidak dapat
diubah oleh sisitem sodial, tetapi system social tidak dapat
dihapuskan. Dengan mengakui bahwa struktur social dapat membuka
jalan bagi perubahan sosial.
(1) Aplikasi Teori Struktural Fungsional dalam Kehidupan Keluarga
Penerapan teori Struktural Fungsional dalam konteks keluarga
terlihat dari struktur dan aturan yang ditetapkan. Keluarga adalah unit
universal yang memiliki peraturan, seperti peraturan untuk anak-anak
agar dapat belajar untuk mandiri. Tanpa aturan atau fungsi yang
dijalankan oleh unit keluarga, maka unit keluarga tersebut tidak
memiliki arti (meaning) yang dapat menghasilkan suatu kebahagiaan.
Bahkan dengan tidak adanya peraturan maka akan tumbuh atau
terbentuk suatu generasi penerus yang tidak mempunyai kreasi yang
lebih baik dan akan mempunyai masalah emosional serta hidup tanpa
arah. Menurut pendukung teori ini, harmoni dalam pembagian dan
penyelenggaraan fungsi peran, alokasi, solidaritas, komitmen terhadap
hak, kewajiban, dan nilai-nilai bersama ini merupakan kondisi utama
bagi berfungsinya keluarga.74 Sebaliknya keluarga yang tidak
berfungsi dengan baik, karena tiadanya kondisi-kondisi tersebut, akan
menjadi produsen utama anak-anak bermasalah.

74
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Untuk

melaksanakan

fungsinya

secara

optimal,

yakni

meningkatkan derajat “fungsionalitas”nya, keluarga harus mempunyai
struktur tertentu. Struktur adalah pengaturan peran dimana sebuah
sistem sosial tersusun. Istilah “ sistem sosial” sangat krusial bagi
fungsionalis; yang merupakan konstruk lebih luas dibawah struktur
sehingga terjadi pengaturan peran.
a.

Aspek Struktural
Struktur didalam keluarga dianggap dapat menjadikan institusi
keluarga sebagai system kesatuan. Ada tiga elemen utama dalam
struktur internal keluarga yang yang saling kait mengkait yaitu:
1) Status Sosial: ini dapat berupa figur-figur seperti pencari
nafkah, ibu rumah tangga, anak balita, anak sekolah, remaja.
2) Fungsi Sosial: peran orang tua dalam keluarga ,yaitu peran
instrumental yang diharapkan dilakukan oleh suami atau
bapak, dan peran emosional yang biasanya di pegang oleh
figur istri atau ibu. Peran ini berfungsi pemberi cinta,
kelembutan dan kasih sayang. Jika terjadi penyimpangan atau
tumpang tindih fungsi antara satu dengan yang lainnya, maka
sistem

keutuhan

keluarga

akan

mengalami

ketidak-

seimbangan. Teori fungsionalisme berupaya menjelaskan
bagaimana sistem itu senantiasa berfungsi sesuai peran yang
ada dalam masyarakat.
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3) Norma Sosial: norma sosial adalah sebuah peraturan yang
menggambarkan bagaimana seseorang bertingkah laku dalam
kehidupan sosialnya, seperti halnya fungsi sosial, norma
sosial adalah standar tingkah laku yang diharapkan oleh
setiap aktor. Keluarga inti seperti seperti sistem sosial lainya,
mempunyai karakteristik yang berupa diferensiasi peran, dan
struktur organisasi yang jelas.
b.

Aspek Fungsional
Struktur keluarga sebagai sistem sosial dapat berfungsi jika:
1) Diferensiasi peran. Dari serangkaian tugas dan aktivitas
yang harus dilakukan dalam keluarga, maka harus ada
alokasi peran untuk setiap aktor dalam keluarga.
2) Alokasi solidaritas. Distribusi relasi antar anggota keluarga
menurut cinta, kekuatan, dan intensitas hubungan.
3) Alokasi ekonomi. Distribusi barang-barang dan jasa untuk
mendapatkan hasil yang diinginkan. Diferensiasi tugas
juga ada dalam hal ini terutama dalam hal produksi,
distribusi dan konsumsi dari barang dan jasa dalam
keluarga.
4) Alokasi politik. Distribusi kekuasaan dalam keluarga dan
siapa yang bertanggung jawab atas setiap tindakan anggota
keluarga. Syarat–sarat tersebut akan terpenuhi apabila
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setiap

aktor

menjalankan

perannya

sesuai

dengan

ketentuan organisasi tempat ia berada.75\
Supriyantini menyebutkan bahwa suami istri yang ikut
terlibat dalam urusan rumah tangga akan lebih mampu mengatasi
konflik-konflik yang terjadi dalam urusan rumah tangga tanpa
merugikan salah satu pihak dan mengurangi adanya stress pada
pasangan karier ganda akibat menumpuknya tugas-tugas dalam
rumah tangga.76
Disamping peranan antara kedua pasangan tersebut,
keterlibatan suami dalam kegiatan rumah tangga terutama dalam
hal pengasuhan anak seperti merawat dan mendidik anak,
membersihkan dan merawat rumah, menyiapkan makanan, belanja,
mencuci dan menyetrika, menyiapkan keperluan pribadi dan lain
sebagainya sangat diharapkan. Terbukti dalam penelitian Gronselth
yang meneliti 16 pasangan suami-istri yang bekerja, menemukan
bahwa dengan ayah dan ibu yang sama-sama mengambil bagian
dalam mengasuh anak, kaum ayah merasa lebih baik dan terbuka
dengan anak-anaknya. Sehingga anak-anak tumbuh dengan
kemampuan diri lebih tinggi serta keyakinan diri lebih besar,
cenderung lebih matang dan dapat bergaul, serta mampu
mengahadapi berbagai masalah. Perkembangan berbahasa pada
75

Ibid., 25.
Supriyantini, Sri, Hubungan antara peran gender dengan keterlibatan Suami dalam
kegiatan Rumah Tangga. (Fakultas kedokteran program studi Psikologi, Universitas Sumatra
Utara, 2002).
76

84

anak-anak ini juga menjadi lebih tinggi dan dilaporkan bahwa anakanak tersebut mendapat nilai pedagogis yang tinggi. Hal ini
berkaitan erat dengan rangsangan-rangsangan yang diberikan ayah
dalam membantu perkembangan kogntif anak.77
Pentingnya peranan suami dalam kegiatan rumah tangga
akan membantu menyelamatkan istri dari kelebihan peran yaitu
peran dalam keluarga dan peran dalam masyarakat, sehingga
dengan demikian istri merasa dihargai dan suasana keluarga akan
lebih baik. Seperti yang diungkapkan oleh Sobur dan Septiawan
dalam Supriyantini bahwa bila suami ikut terlibat dalam kegiatan
rumah tangga, minimal isteri akan merasa terbantu, karena
perhatian suami. Apalagi jika isteri adalah seorang pekerja, ada
nilai kemandirian yang harus diterima oleh suami dalam kehidupan
rumah tangga tersebut. Pernikahan merupakan bersatunya dua
pihak atau dua posisi dalam kesederajatan, namun dalam
mekanisme tugas berbeda-beda sesuai jenis kelamin, pembawaan,
dan kemampuan masing-masing.78
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BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. GAMBARAN UMUM DESA PANDAK
1. KONDISI GEOGRAFIS
a. Luas Wilayah Desa Pandak adalah 610.185 Ha, terdiri dari:1
Kondisi geografis Desa Pandak terdiri dari pemukiman, pertanian
sawah, ladang/tegalan , perkebunan, hutan, bangunan, rekereasi
dan olahraga, jalan , sungai dan tanah kuburan,

desa Pandak

memiliki luas pemukiman 35,885, dan luas yang lain di dominasi
oleh ladang/tegalan dan hutan.

1

No

Penggunaan

Luas (Ha)

1

Pemukiman

35,885

2

Pertanian sawah

68

3

Ladang / tegalan

156

4

Perkebunan

50

5

Padang rumput / gembalaan

-

6

Hutan

250

7

Bangunan

35

8

Rekreasi dan olahraga

12

9

Jalan

12

10

Sungai

6,3

11

Tanah kuburan

5

Dokumentasi, Profil Desa di Balai Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten

Ponorogo
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b. Batas Administrasi Desa 2
Letak

Desa / Kelurahan

Kecamatan

Sebelah Utara

Ngendut - Bulak

Balong

Sebelah Selatan

Janti – Ngilo ilo

Balong

Sebelah Timur

Bulu kidul

Balong

Sebelah Barat

Tahunan

Tegal ombo Pacitan

c. Topografi atau bentang lahan
Desa Pandak memiliki bentang lahan yang meliputi dataran dan
perbukitan/pegunungan, dengan bentang lahan yang paling luas yaitu
perbukitan/pegunungan.3
No

Uraian

Luas (Ha)

1

Dataran

156

2

Perbukitan / pegunungan

454

2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
a. Jumlah Penduduk Desa Pandak sampai akhir tahun 2017 adalah 3.650
jiwa, data ini di peroleh dari sensus penduduk mulai dari awal tahun
2016 sampai akhir tahun 2017 terdiri dari: 4
No Uraian

2

1

Penduduk laki-laki

1.850

2

Penduduk perempuan

1.800

ibid
ibid
4
Ibid.
3

Jumlah

89

b. Jumlah Penduduk Desa Pandak Berdasarkan Kelompok Usia
Berdasarkan fase

perkembangan balita, anak-anak, remaja,

dewasa dan lansia penduduk di Desa Pandak dengan usia mulai dari 058 tahun, dan berdasarkan jenis kelamin yaitu sebagai berikut: 5
No Usia
1
0-5 tahun
2
5-15 tahun
3
15-25 tahun
4
25-45 tahun
5
45-<58 tahun
Jumlah

Laki-laki
125
210
320
250
230
1.135 0rang

Perempuan
117
117
225
312
267
1.038 orang

Jumlah
242
327
745
562
497
2.173 orang

c. Jenis pekerjaan
Dari data yang di perolh dari sensus penduuk rata-rata pekerjaan
yang didomonasi di Desa Pandak yaitu petani dan wiraswasta,
wiraswata yang di maksud bukanlah orang-orang yang berpenghasilan
besar yakni hanya pedagang dan ohome industry kecil-kecilan.6
No

5
6

ibid
ibid

Jenis Pekerjaan

Jumlah

1

Petani

2.415

2

Pekerja sektor jasa / perdagangan

61

3

Pekerja sektor industri

14

4

Pegawai Negeri Sipil

15

5

Wiraswasta

140
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d. Tingkat Pendidikan Penduduk
Tingkat pendidikan yang ada di Desa Pandak paling banyak
hanya tamat SD/sederajat saja, selain itu pendidikan akhir
selanjutnya yaitu tamat SLTP/sederajat.7
No

Pendidikan

Jumlah

1

Penduduk usia 10 tahun keatas yang buta huruf

160

2

Penduduk tidak tamat SD / sederajat

155

3

Penduduk tamat SD / sederajat

1310

4

Penduduk tamat SLTP / sederajat

1213

5

Penduduk tamat SLTA / sederajat

755

6

Penduduk tamat D-1

-

7

Penduduk tamat D-2

2

8

Penduduk tamat D-3

5

9

Penduduk tamat S-1

50

10

Penduduk tamat S-2

-

11

Penduduk tamat S-3

-

e. Penganut Agama:
Agama yang dianut mayoritas beragama islam, tampak dari data
hanya 1 orang saja yang beragama katolik, oleh sebab itu banyak
acara keagamaan yang dilakukan di Desa Pandak ini.8

7
8

ibid
ibid

No

Agama

Jumlah

1

Islam

3.649 Orang

91

2

Katolik

1

3

Kristen

-

4

Hindu

-

5

Budha

-

Orang

3. KONDISI EKONOMI
Bidang Pertanian antara lain:9
Bidang pertanian di Desa Pandak mayoritas masyarakatnya
menanam padi di sawah maupun di ladang, hasil panen per panenan
mencapai 7 Ton/Ha padi yang di ladang maupun di sawah.
a. Jumlah Pengangguran
Jumlah pengangguran di Desa Pandak menurut sensus penduduk
menurut jumlah penduduk usia yang terbanyak yaitu 15-55 tahun yang
belum bekerja sebanyak 300 orang.10
No

Uraian

Ket

1

Jumlah penduduk usia 15-55 tahun yang belum 300 orang
bekerja

2

Jumlah angkatan kerja usia 15-55 tahun

243ang

b. Jumlah Rumah Tangga Miskin
Dari empat dukuh yang ada di Desa Pandak Jumlah rumah tangga
miskin menurut data sensus penduduk di desa pandak yang paling miskin
terletak di dukuh kates yaitu sebanyak 450 rumah tangga miskin. 11

9

Ibid.
ibid
11
ibid
10
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No

Uraian

Jumlah RTM

1

Dukuh Krajan

33

2

Dukuh Kresek

137

3

Dukuh Gundi

12

4

Dukuh kates

450

Jumlah

625

c. Sarana Dan Prasarana
1) Masjid/ Musholla 12
Masjid di desa pandak terdiri dari 200 masjid dan 235
musholla yang mayoritas penduduknya beragama muslim. Adapun
penduduknya menganut beberapa organisasi keagamaan yaitu
Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah , dua organisasi ini
mempunyai masjid dan musholla sendiri-sendiri yang masingmasing mempunyai kajian-kajian keagamaan yakni pengajian serta
memperingati hari-hari besar islam di masjid ataupun di musholla
sendiri-sendiri.
2) TPA (Taman Pendidikan Al-Qur’an)
Taman Pendidikan Al-Qur’an di desa Pandak terdiri dari 40
TPA,

yang mana santrinya bukan hanya dari desa Pandak

melainkan dari luar desa Pandak , meskipun banyak TPA yang
didirikan di Desa Pandak ini sudah banyak tidak sedikit orng ua
mau mendaftarkan anaknya ke instansi ini karena masih banyak
pemikiran-pemikiran yang kolot.
12

ibid
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3) Sekolah
Di desa Pandak memiliki tiga Sekolah Dasar Negeri yakni
SDN Pandak 1, SDN Pandak 2 dan SDN Pandak 3, serta tiga
Taman Kanak-Kanak

dan satu Playgroup yang mana satu

diantaranya Taman Kanak-Kanak Muhammadiyah

dan dua

lainnya Taman Kanak-Kanak Swasta. Semua siswanya merupakan
penduduk desa Pandak.
4) Pusat Kesehatan
Desa Pandak memiliki pusat kesehatan yaitu POLINDES
yang mana semua desa pandak dapat terbantu degan adanya pusat
kesehatan ini karena dapat di jangkau oleh vinansial bahkan sering
POLINDES desa Pandak ini membagikan obat dan pelayanan
gratis bagi warganya.13
4. Temuan Umum
1. Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Nikah Paksa di Desa
Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo
Pernikahan adalah ikatan lahir batin anara seorang pria atau
laki-laki dengan seorang perempuan atau wanita sebagai suami istri
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarka Ketuhanan Yang Maha Esa.14
Nikah paksa ini pada sebagian masyarakat di Indonesia telah
dikenal dan dipraktikkan. Namun, sampai saat ini dalam masyarakat
13

Dokumenasi, Profil Desa Pandak, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo.
Redaksi Pustaka Tinta Mas, Undang-Undang Perkawian (Surabaya : Pustaka Tinta
Mas, 1986), 40
14
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masih terdapat keragaman pemahaman tentang nikah paksa itu sendiri,
demikian juga sebagian ulama’ dan sebagian masyarakat umumnya
tidak memiliki kejelasan dan kesamaan penegertian. Pernikahan
secara paksa ini dilandasi oleh berbagai faktor, antara lain keinginan
orang tua, orang tua melakukan

nikah paksa terhadap anak-anak

meraka didasarkan berbagai alasan antara lain, kekhawatiran orang tua
bahwa

anak mereka akan mendapat pendamping yang tidak

bertanggung jawab, serta dengan alsan tertentu seperti hamil diluar
nikah maka mau tidak mau laki-laki yang menghamili anak
perempuan tersebut harus dinikahkan secara paksa.
Temuan yang didapatkan dalam penelitian mengenai Implikasi
Nikah Paksa Terhadap Keluarga menurut tokoh masyarakat desa
Pandak yang bernama Yaimun adalah sebagi berikut:
a. Timbul kekerasan dalam rumah tangga dan berujung pada
perceraian, kepala Desa Pandak menyebutkan bahwa paksaan
nikah tidak merupakan alasan perempuan dapat menggugat
perceraian terhadap suamai atau alasan pembatalan pernikahan,
akan tetapi sebab adanya paksaan nikah menimbulkan benihbenih permasalahan

yang muncul dalam kehidupan rumah

tangga. Percekcokan dan perselisihan muncul yang diawali dan
biasanya dijadikan alasan karena pada awal pernikahan yang tidak
didasari rasa cinta dan saling percaya. Pernikahan paksa telah
mengkondisikan perempuan atau istri kepada aktivitas setengah
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hati dan kurang bersungguh-sungguh dalam mengarungi bahtera
rumah tangga, sehingga muncullah kekerasan baik fisik maupun
mental. Kekerasan dalm rumah tangga tidak dapat terelakkan
mengingat kebiasaan masyarakat yang mendorong istri selalu
bergantung baik ekonomi maupun non-ekonomi dan di tambah
lagi dengan masalah yang keliru bagi masyarakat bahwa
kekerasan dalam keluarga hanya persoalan pribadi, orang lain
tidak boleh ikut campur, seehingga kekerasan dalam keluarga
khususnya terhadap perempuan untuk melakukan apa yang
terbaik bagi dirinya.15
b. Perempuan sebagai manusia kelas dua yaitu dikala belum
bersuami, ia sudah ternomorduakan oleh ayahnya karena patuh
dan mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tuanya dianggap
baik dan salah bila melanggarnya. Namun ketia ia sudah
dipasangkan dengan jodohnya, maka perempuan itu tetap nomor
dua karena dia di bawah kekuasaan suaminya. Hal itu hanya akan
memberikan kesewenang-wenangan

yang ditimpakan kepada

perempuan. Orang tua berkewajiban mendidik baik dalam
lingkungan

penndidikan

formal

maupun

informal

dan

mempersilahkan untuk menentukan masa depanya sendiri dengan
berkomunikasi dengan orang tua sehingga selalu berhubungan
dengan harmonis.

15

Yaimun Kepala Desa Pandak, Hasil Wawancara, 24 Mei 2018.
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Berdasarkan hasil wawancaara peneliti dengan informan yang
bernama Yaimun selaku Kepala Desa Pandak, beliau
mengatakan jawaban sebagai berikut:
Peneliti :”Menurut bapak bagaimana bisa terjadi
pernikahan paksa terhadap anak
perempuan khususnya anak gadis
mau dinikahkan oleh orang tuanya?"
Informan: “kalau di desa pandak ini kebanyakan
para orang tua masih percaya
dengan weton, jika anaknya mencari
pasangan sendiri tidak cocok denagn
weton maka tidak akan di setujui,
sehingga para orang tua ini
mencarikaan jodoh untuk anaknya
berharap dengan weton yang sama
baik kehidupan rumah tangga akan
terjalin dengan baik, “16
c. Penghapusan nikah paksa sebagai keharusan maksudnya nikah
paksa telah menimbulkan konsekuensi-konsekuensi sangat sulit
dan bahkan mengarah kepada dehumanisasi terhadap diri
perempuan. Berbagai konsekuensi negatif yang muncul
terhadap diri perempuan semakin memperjelas komitmen kita
bersama untuk melihat mana yang lebih maslahat antara
paksaan nikah atau tidak., kalau dulu nikah paksa dianggap
lebih maslahah karena anak perempuan tidak tahu pilihan calon
suaminya sehingga dicarikan oleh walinya (orang tua), maka
dengan konteks zaman jelas mengerucutkan asumsi bahwa

16

Ibid.
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pernikahan paksa dilakukan atas dasar persetujuan dari kedua
orang tua tanpa memperdulikan kepuasan anak.17
Kepala desa pandak

berharap nikah paksa di desa pandak

dapat di hapuskan. Berdasarkan

hasil wawancara

dengan

informan jawabannya yaitu:
“Bagaimana menurut bapak apa
Implikasi nikah paksa terhadap
perempuan?”
Informan: ”saya kasihan sama anak perempuan
yang dijodohkan dengan pilihan
orang tua karena kebanyakan
mereka minder sama masyarakat
sekitar,
dan
berujung
pada
perceraian hal ini berdampak pada
psikis anak, maka dari itu saya
berharap nikah paksa di desa
pandak ini tidak akan terjadi lagi
dengan berkembangnya
zaman
18
sekaarang ini”
d. Hak dan Kewajiban Seorang Suami Terhadap Istri
Peneliti:

Menurut Modin Desa Pandak, seorang suami wajib
memberikan nafkah terhadap istri dan anak, meskipun dalam
sebuah pernikahan itu di lakukan secara nikah paksa oleh kedua
orang tuanya. Sedangkan nafkah sendiri terdiri dari dua macam
yakni: nafkah orang yang dalam keadaan miskin dan nafkah orang
yang dalam keadaan kaya harta. Bagi yang miskin, maka cukup
memberika satu mud makanan kepada istrinya dan anaknya. Selain
itu juga wajib memberikan pakaian yang layak dan wajar di
17
18

Ibid.
ibid
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keluargaanya. Sedangkan bagi yang kaya wjib memberikan nafkah
kepada istrinya sebesar dua mud dan pakaian yang layak untuk
keluarganya.
Selain nafkah lahir seorang suami wajib memberikan
nafkah batin terhadap istrinya meskipun dalam pernikahan itu
dilakukan secara nikah paksa, akan tetapi pernikahan yang didasari
dengan keterpaksaan kebanyakan seorang suami tidak mau
menggauli istrinya alasan karena tidak ada rasa cinta dan kasih
diantara keduanya. Oleh karena itu seharusnya hak dan kewajiban
seorang suami diberikan kepada istri dengan adanya keterpaksaan
dalam pernikahan ini hak dan kewajiban seorang suami itu tidak
ada dan ini yang menyebabkan kebanyakan nikah paksa berujung
kepada perceraian.
Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan

Modin

Desa Pandak, beliau mengatakan jawabannya sebagai berikut:
Peneliti :“Pak bagaimana pelaku nikah paksa
memberikan pemenuhan hak dan
kewajiban suami terhadap istri?”
Informan: “nafkah terhadap suami terhadap istri
itu wajib meskipun nikah paksa, nikah
dibawah umur karena hamil di luar
nikah semua wajib meskipun suami
belum bekerja, tetapi kebanyakan
kasus
seperti
ini
berdampak
perceraian terhadap keluarga yang
mengalami seperti ini karena
menanggung beban yang seharusnya
mereka belum tanggung, masalah
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ekonomi yang memicu adanya
perceraian ini”19
Adapun kewajiban seorang suami kepada istri yaitu:
a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah
tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah
tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri
secara bersama-sama.
b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala
sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan
kemampuanya.
c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya
dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna
dan bermanfaat baagi agama, nusa dan bangsa.
d. Suami wajib memberikan nafkah pada istri, seperti tempat
kediaman bagi istri serta anak-anaknya, biaya rumah
tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan
anak juga biaya pendidikan bagi anak.
e. Wajib memuliakan istri, karena dengan memuliakan istri
akan menambah rizki dan Alloh akan mencukupkannya.20
Jika diantara suami istri mengetahui dan menjalankan hak
dan kewajiban masing-masing, kehidupaan rumah tangga yang

19
20

Modin Desa Pandak, Hasil Wawancara 22 Mei 2018
Husein Muhammad, Fiqh Perempuan….., 84
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dibina akan menjadi kehidupan

yang sakinah mawaddah

warromah, 21
Adab Suami Kepada Istri:
1. Suami hendaknya menyadari bahwa istri adalah suatu ujian
dalam menjalankan agama..
2. Suami tidak boleh kikir dalam memberikan nafkahnya terhadap
istri dan anak-anaknya.
3. Suami dilarang berlaku kasar terhadap istri.
4. Suami hendaknya bersabar dalam menghadapi sikap buruk
istrinya.
5. Suami wajib memberikan pengertian, bimbingan agama kepada
istrinya dan menyuruhnya unuk selaalu taat kepada Allah.
6. Suami wajib berlaku adail dan bijaksana kepada istrinya.
7. Suami tidak boleh membuka aib istrinya kepada siapapun.22
2. Faktor-faktor Penyebab Nikah Paksa di Desa Pandak
Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo
Dalam

setiap

kegiatan

atau

suatu

permasalahan

yang

menimbulkan perselisihan dan beda pemahaman serta pendapat pasti
ada faktor-faktor

yang mempengaruhi. Apalagi kegiatan yang

mengandung unsyur ritual, tetapi tidak jarang orang yang melakukan
hal tersebut hanya berdasarkan keyakinan atau memang sudah menjadi
ataruan baku yang mendogmatis.
21
22

Ibid.
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Seperti halnya di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten
Ponorogo merupakan kegiatan yang dilakukan sebagian masyarakat
yang masih meyakini hal tersebut baik dilakukan di masa sekarang.
Nikah paksa atau bisa diistilahkan dalam masyarakat yaitu perjodohan
dengan adanya unsur pemaksaan. Tidak semua masyarakat di Desa
Pandak melakukan kegiatan tersebut, hanya sebagian orang yang
masih meyakini kegiatan tersebut baik dilakukan di masa sekarang.
Karena melihat kondisi masyarakat masa sekarang yang begitu
bercorak. Maka mereka para orang tua melakukan kegiatan tersebut
secara turun temurun. Selain itu nikah paksa di Desa Pandak juga
dipengaruhi keterbatasan pemahaman akan hukum islam tentang
pernikahan.
Adapun

beberapaa

faktor-faktor

yang

menjadi

alasan

dilakukannya nikah paksa di Desa Pandak, antara lain :
a.

Faktor Keturunan
Dari beberapa kasus nikah paksa yang terjai di Desa Pandak
ditemukan kasus yang dilakukan nikah paksa karena faktor
keturunan

maksudnya

keturunan

orang

yang

baik

akan

melahirkan orang yang baik pula. Dan disini orang tua
menginginkan penerusnya kelak menjadi orang yang baik dan
bisa membawa nama baaik bagi keluarga.Hal ini dikuatkan
dengan pernyataan Bapak Katiran
Peneliti : “Apa alasan Bapak menikahkan anak bapak
secara paksa?”
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Informan : “…orang tua harus mempertimbangkan dengan
baik tentang caalon suami yang baik. Agar
calon ssuami anak saya nantinya dapat
menjaga nama baaik keluarga..”.23
b. Faktor Persahabatan
Faktor

persahabatan

disini

mempunyai

arti

yaitu

persahabatan antar orang tua sudah sejak kecil sampai sekarang
yang saling mengenal keluarga masing-masing dan ingin
mempererat hubungan silahturahmi antar kedua keluarga tersebut.
Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Sukamto ,
beliau memberikan jawabnnya sebagai berikut
Peneliti : “Apa alasan Bapak menikahkan anak gadis
bapak secara paksa?
Informan: “…Saya tidak ingin anak saya nantinya
salah pilih pasangan hidup. Saya ingin
melihat anak saya bahaagia. Dan saya
juga sudah mengetahui laki-laaki yang
tepat untuk menikah dengan anak saya,
yaitu anak teman saya waktu kecil.”24
Dari beberapa faktor diatas dapat kita lihat dengan seksama
bahwa nikah paksa yang terjadi di Desa Pandak Kecamatan
Balong Kabupaten Ponorogo hanyalah semata –mata kepentingan
orang tua. Meskipun tujuannya baik, tapi kadang menyisakan
kesedihan bahkan kesengsaraan bagi anak perempuan.
Dan

menurut

tokoh

masyarakat

menyebabkan terjadinya nikah paksa:

23
24

Katiran, Hasil Wawancara, 16 Mei 2018.
Sukamto, Hasil Wawancara, 15 Mei 2018
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1. Faktor Keturunan
Hal ini ditunjukkan dengan adanya salaah satu dari
orang tua yang ingin menikahkan anaknya dengan melihat
derajat dari calon besan yang bisa dikatakan orang baik,
orang yang berpengaruh di Desa Pandak Kecamatan Balong
Kabupaten Ponorogo.
2. Faktor Ekonomi
Faktor ekonomi disini menjadi pemicu orang tua
melakukan nikah paksa terhadap anaknya karena sang ayah
tidak bisa membiayai anaknya melanjutkan sekolah ke
jenjang berikutnya.
3. Akibat / Dampak Pelaksanaan Nikah Paksa di Desa Pandak
Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo
Manusia memang diciptakan untuk berpasang-pasangan
antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri, akan
tetapi banyak orang tua atau wali yang merusaknya dengan
memaksakan kehendak kepada anaknya dengan memeberikan
jodoh yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan anak gadisnya.
Jika anak gadisnya mau dengan senang hati yang tidak apa-apa,
namun jika tidak mau akan sedikit terlihat kecewa atau bahkan
sedih sebaiknya jangaan dilakukan.
Dalam

setiap kegiatan atau suatu permasalahan yang

menimbulkan perselisihan dan beda pemahaman serta pendapat
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pasti ada faktor –faktor

yang mempengaruhi dan setelah itu

timbullah akibat-akibat dari kegiatan yang terjadi.
Dari beberapa kasus nikah paksa yang terjadi di Desa
Pandak, penulis menemukan akibat-akibat dari kasus nikah paksa
yang terjadi. Berawal dari niat yang baik oleh orang tua untuk
mengawinkan anaknya ada yang berakhir dengan perceraian atau
perpisahan.
a. Dampak Sosial
Dari beberapa nikah paksa di Desa Pandak Kabupaten
Ponorogo timbul implikasi-implikasi yang harus diterima oleh
plaku, terutama si perempuan. Terlihat tertutup dan malu
dengan lingkungan sekitar. Hal tersebut sangat berpengaruh
dalam

kehidupannya

yang membuatnya berubah, karena

masalah yang dialaminya sehingga berdampak sampai ke
lingkungan sekitar. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak
Yaimun selaku Kepala Desa Pandak, beliau mengatakan:
Peneliti :”Dampak apa yang timbul pasca
perempuan di paksa nikah oleh orang
tuanya?”
Informan: “Dampak yang akan timbul mengenai
terjadinya pernikahan secara paksa
kurang menyenangkan bagi diri
sendiri maupun masyarakat dan
kebanyakan dari mereka pasti akan
bersifat tertutup”25

25

Yaimun, Hasil Wawancara, 24 Mei 2018
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Dari kasus yang dialami perempuan korban nikah paksa tidak
semuanya mengalami penderitaan yang amat sangat, akan tetapi
perempuan korban nikah paksa menyadarinya akan hal ini tidak akan
dialami jika mereka mengetahui betul artinya sebuah hakikat
pernikahan.
1. Tidak Adanya Cinta atau Keharmonisan Dalam Rumah Tangga
Jika dari awal suatu pernikahan tidak adanya rasa cinta bisa
jadi setelah menikah tetap idak ada rasa cinta di antara kedua orang
yang dijodohkan atau orang yang melakukan pernikahan, yang
sewaktu pacaran saling cinta saja bisa jadi musuhan setelah
menikah apalagi yang dari awal ada tidak ada rasa cinta karena
dipaksa nikah. Seperti halnya yang dikatakaan oleh Bapak Modin,
beliau mengatakan
Peneliti : “Apa ada pengaruhnya jika seorang anak
dipaksa nikah dengan orang tuanya?”
Informan: “Pernikahan yang didasarkan atas
kehendak orang tua bukan atas kerelaan
dari anaknya secara langsung pasti akan
berpengaruh terhadap keharmonisan dalam
rumah tangga”26
Pernikahan paksa ini telah membuat kondisi perempuan
atau istri dalam aktifitasnya dalam berumah tangga menjadi kurang
bersungguh-sungguh karena dari awal pernikahan tidak didasari
oleh rasa cinta.

26
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2. Kurang Peduli Terhadap Keluarganya
Menikah karena keterpaksaan akibat dijodohkan bisa
membuat seseorang jadi kurang peduli dan kurang mencintai
keluarganya, suami atau istri bisa diacuhkan dan bahkan anakanak pun bisa juga menjadi korbannya karena tidak adanya
rasa cinta dari awal menikah dan

kebencian

terhdap

pernikahan paksa yang dijalaninya dengan penuh kepurapuraan. Seperti

yang dikatakan Bapak Modin, beliau

mengatakan :
Peneliti: “Pak apa saja masalah yang timbul
akibat nikah paksa terhadap
keluarganya?”
Informan: “Menikah karena paksaan akan
banyak masalah yang akan timbul
contoh kecil kurangnya kepedulian
terhadap keluarga, karena pada
dasarnya mereka menikah bukan
dari kerelaan akan tetapi paksaan
dari orang tua”27
3. Bisa Menimbulkan akaonflik dan Ujungnya Perceraian
Apabila suatu pernikahan sudah tidak ada gairah dalam
menjalani rumah tangga, tidak ada cinta antara kedua pihak,
tidak peduli terhadap keluarga,suami atau istri selingkuh,
sering berselisih tanpa adanya kesadaran salah satu pihak maka
bisa menjadi boomerang yang berujung pada perceraian dan
yang menjadi korban tidaklah lain adalah anak-anak hasil dari

27
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pernikahan yang dijodohkan. Hal ini seperti yang dikatakan
oleh Bapak Yaimun, beliau mengatakan:
Peneliti :”Apa dampak akibat nikah paksa
terhdap anak apakah ada konflik-konflik
yang muncul?”
Informan: ” Pernikahan yang dilaksanakan
dengan cara paksaan pasti akan
berujung pada ketidakharmonisan
dalam rumah tangga, karena salah
satu pihak merasa tidak nyaman
dengan perjodohan itu. Terlebih
banyak menimbulkan konflik yang
berujung pada perceraian.”28
Bermacam-macam dampak yang terjadi dari pemaksaan
menikah, hal inilah yang tentunya dapat menjadi pertimbangan
para orang tua untuk tidak terlalu memaksakan anak perempuannya
untuk menikah.
Dari sekian dampak yang timbul, dampak positif mengenai
nikah paksa juga dapat dirasakan antara lain: Mencegah dari
perbuatan zina, dapat menjaga nama baik keluarga dan masyarakat,
dapat menimalisir terjadinya pasangan diluarnikah, kehidupan
rumah tangga anak akan lebih terjamin dengan laki-laki pilihan
orang tua.

28

Yaimun, Hasil Wawancara, 24 Mei 2018

BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Pemgertian kawin paksa atau ijbar secara teoritis adalah hak dan
kewajiban orang tua dengan rasa tanggung jawab untuk menuntun dan
mengarahkan anak perempuanya menuju jenjang perkawinan dengan
indah, sama sekali tidak diartikan dengan paksaan yang semena-mena
yang tidak bertanggung jawab, dan sama sekali berbeda dengan paksaan,
yang bersifat ibadah (taklif) yang memang aktifitas itu merupakan
kewajiban yang tidak dapat ditawar.1
Implikasi dari paksaan nikah ternyata telah berdampak negative
kepada perempuan seperti dalam aspek psikologis membuat perempuan
stress dan nervous serta apatis, dalam aspek ekonomis membuat
perempuan bergantung kepada suami secara mutlak, bahkan kadangkala
berhenti dari pekerjaanya semula, dalam aspek sosial kemasyarakatan
perempuan menjadi terisolasi karena memikirkan beban intern keluarga.
Lebih

mengkhawatirkan

lagi

kawin

paksa

telah

menimbulkan

konsekuensi-konsekuensi negatif khususnya dalam aspek hak-hak
reproduksi perempuan. Kawin paksa menimbulkan hubungan seksual yang
tidak sehat, disharmonis dalam keluarga seperti munculnya kekerasan,
penyelewengan bahkan sebagai penyebab besar terhadap keretakan rumah
tangga pelaku nikah paksa. Karena sudah semestinya, persoalan memilih
pasangan bagi perempuan merupakan hak utama yang tidak boleh
1

Miftahul Huda, Kawin Paksa, Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi
Perempuan, 36.
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dipaksakan. Seoramg perempuan bila terpaksa menikah karena tidak
disetujui oleh orang tua kemungkinan menimbulkan ketidakharmonisan
dalam keluarganya kelak, bahkan sampai terjadi perceraian.
Dari data yang diperoleh, proses pemilihan pasangan bagi anak
perempuan masih sangat dipengaruhi oleh orang tua yang khusunya ayah.
Dalam hal ini ayah

sangat

berperan dan bertanggung jawab besar

terhadap anaknya. Hal ini dikarenakan orang tua pelaku nikah paksa
menganggap anaknya masih belum bisa memilih pasangan yang tepat dan
untuk menghindari anknya salah pergaulan .
Hasil penelitian menunjukkan bahwa informan melakukan
elemen-elemen utama dalam struktur keluarga yaitu status sosial, fungsi
dan peran sosial, serta norma sosial, selain itu informan mengalami
konsep disfungsional (ketidakmampuan) dalam keluarga dalam struktur
sosial dan pranata sosial.
Penelitian ini menggunakan empat informan yang memiliki krieria
yang berbeda yaitu tokoh masyarakat setempat dan ketiga informan yang
melakukan nikah paksa. Kedua nforman ini (tokoh masyarakat)
menuturkan implikasi nikah paksa terhadap perempuan dan keluarga harus
di hapuskan dan meskipun pernikahan dilandasi dengan nikah paksa tetap
suami wajib memberikn hak dan kewajibannya kepada istri dan anak dan
informan inti menuturkan bahwa implikasi nikah paksa bagi perempuan
sangat dirasa merugikan dan membuat stress. Dan ketiga informan pelaku
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nikah paksa terdapat perbedaan pendapat akan tetapi tujuannya sama
yakni:
a. Informan Pertama
Informan pertama menyebutkan bahwa alasan menikahkan
anaknya secara paksa yaitu karena adanya faktor persahabatan
yaitu orang tua mencarikan jodoh untuk anaknya dengan anak
sahabatnya guna mempererat tali persaudaraan.
b. Informan Kedua
Informan kedua menikahkan anaknya secara paksa karena
adanya faktor ekonomi oprang tua terpaksa menikahkan
anaknya secara paksa lantaran kekurangan biaya untuk
melanjutkan sekolah sehingga orang tua menikahkan anaknya
dengan pilhan orang tua denagn laki-laki yang lebih mampui
dari informan.
c. Informan Ketiga
Informan ketiga meenyebutkan bahwa alasan menikahkan
anaknya secara paksa yaitu karena faktor keturunan, yaitu
orang tua menginginkan keturunan yang baik dan melahirkan
orang yang baik pula, dan membawa nama baik keluarga pula.
Dapat disimpulkan bahwa ketiga informan memiliki pendapat yang
berbeda tetapi tujuannya sama yakni menginginkan anaknya jodoh yang
baik dan memberikan kebahagiaan terhadap keluarga anaknya serta
menaikkan derajat keluarganya.
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Tujuan dari pernikahan itu sendiri yaitu mau hidup bahagia dunia
akhirat, kekal dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah,
warrohmah.
Dalam hal ini kebanyakan perempuan yang dipaksakaan untuk
menikah adalah seorang gadis karena seorang gadis dianggap masih belum
bisa menentukan jodohnya dengan baik dan tidak bertaanggung jawab
jika berumah tangga kelak.
Penyebab terjadinya nikah paksa yaitu paksaan dari orang tua
meliputi , keinginan atas orang tua terhadap anaknya dalam mencari
pendamping hidup yang kurang bertanggung jawab, takut anaknya salah
pergaulan

sehingga

orang

tua

cepat-cepat

menikahkan

anak

perempuannya, masih banyak pemahaman orang tua bahwa anak adalah
hak milikbagi mereka.
A. Analisis Penyebab Nikah Paksa Terhadap Keluarga di Desa Pandak
Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo
Dari data yang diperoleh penulis di lapangan menunjukkan bahwa
implikasi-implikasi-nikah paksa adalah sebagi berikut:
1. Dampak sosial, kebannyakan akibat-akibat sosial yang timbul harus
diterima oleh pelaku terutama si perempuan, mereka akan mersa malu
dengan lingkungan sekitar bahkan terlihat tertutup dengan siapa saja.
2. Tidak adanya rasa cinta dan keharrnonisan dalam rumah tangga, suatu
pernikahan yang dari awal tidak ada rasa cinta antara kedua orang
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yang dijodohkan maka setelah menikah pun tidak akan muncul rasa
cimta.
3. Kurang peduli tehadap keluaga, keterpaksaan akibat menikah menjadi
seseorang kurang peduli dengan keluarga karena tidak ada rasa cinta
kurang sejak awal.
4. Memicu adanya perselingkuhan, pernikahan yang awal mula tidak ada
rasa cinta membuat salah satu kedua belah pihak akan mencari cinta
sejati yang lain tanpa ada rasa keterpaksaan.
5. Bila menimbulkan konflik dan ujungnya peceraian, suatu pernikahan
yang sudah tidak ada gairah dalam menjalani bahtera rumah tangga,
tidak ada rasa cinta, suami istri saling selingkuh, saling terjadi
percekcokan tanpa adanya kesadaran salah satu pihak maka bisa
menjadi boomerang yang ujungnya perceraian.
Berawal dari niat baik orang tua untuk mengawinkan anaknya
berujung pada ketidakharmonisan dalam rumah tangga atau perselisihan
yang tak kunjung ada jalan keluar.
Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa implikasiimplikasi yang timbul akibat penikahan adalah sangat beragam. Diantara
banyak yang mengalami tekanan sosial dan psikologis bagi orang tua
pelaku nikah paksa dan pada oang tua dimanapun berada agar selalu
mempehatikan psikologis anak, terutama dalam hal pernikahan. Agar
sebelum terjadinya pernikahan tersebut ada dialog antara anak dan orang
tua dan anak agar tidak ada kesalahpahaman. Adapun implikasi-implikasi
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lain yang terjadi adalah tidak adanya cinta dan tidak adanya keharmonisan
dalam rumah tangga, karena pada awalnya mereka menikah bukan dari
kerelaan akan tetapi paksaan dari orang tua yang mengakibatkan tidak
timbulnya rasa cinta antara keduanya, yang sewaktu pacaran saja saling
cinta bisa jadi musuhan setelah menikah, apalagi dari awal ada rasa benci
setengah mati karena di paksa nikah. Selain itu impliksai-implikasi yang
terjadi akibat nikah paksa adalah kurangnya kepedulian terhadap keluarga,
karena keterpaksaan akibat dijodohkan membuat seseorang kurang
mencintai anggota keluarga suaminya. Memicu adanya perselingkuhan,
bisa menimbulkan konflik dan ujungnya perceraian. Karena pada dasarnya
dari awal mereka melakukan penikahan tidak didasarkan atas kerelaan
antara kedua belah pihak melainkan kehendak dari orang tua, padahal
sudah dijelaskan diajaran agama islam maupun Hukum positif.
Selain itu mengenai dampak positif yang akan timbul dari
terjadinya nikah paksa antaa lain: Mencegah dari perbuatan zina, dapat
menjaga nama baik keluarga dan masyarakat, dapat meminimalisir
terjadinya pasangan diluar nikah, kehidupan rumah tangga akan lebih
terjamin dengan laki-laki pilihan orang tua.
Hal ini terlihat dari kuatnya pengaruh ayah dalam menentukan
calon bagi anak perempuanya. Bahkan tak jarang, orang tua memaksakan
kehendak dengan semena-mena terhadap anaknya, yang tanpa disadari hal
itu justru mendatangkan madharat atau kesegsaraan bagi sang anak.
Kebaikan dan kebahagiaan yang diimpikan orang tua bagi buah hatinya
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justru tidak terwujud. Hal tersebut yang awalnya berniat baik akan tetapi
dapat menimbulkan akhir yang tidak baik.
Mengenai pernikahan diatas penulis menanggapi bahwa dengan
alasan keinginan orang tua untuk mengawinkan anaknya dengan
pilihannya tidak bisa dijadikan alasan orang tua untuk menikahkan
ankanya secara paksa, karena kerelaan atau permintaan izinnya tetap
diprioritaskan agar pernikahan bisa menghasilkan pernikahan yang
sakinah, mawaddah dan warrohmah. Bahkan juga sudah dijelaskan di
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 pasal 6 ayat 1 yang berbunyi
”Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
yang akan melangsungkan pernikahan.”2
Karena itulah konsep pernikahan harus didasari kemauan dan
persetujuan dari kedua belah pihak yang akan menikaah dan tidak ada
siapapun yang boleh menghalangi kehendak mereka, tentunya semua itu
bersifat memaksa. Jika ada orang tua atau wali melakukan penolakan
maka bisa dianggap sebagai tindakan melawan firman Allah.3
Banyak masalah yang terjadi sebelum anak perempuan dipaksa
menikah denagn orang tuanya. Sehingga membuat mereka mau tidak mau
memenuhi keinginan orang tuanya dengan terpaksa. Karena mereka takut
akan azab apabila melawan keinginan orang tuanya itu.
Karena selama ini ada pandangan umum yang menyatakan bahwa
perempuan menurut fiqh islam tidak berhak atas menentukan pasangan
2
3

UU Nomor 1 Tahun1974 Tentang Pernikahan, pasal 6 ayat 1.
Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Pernikahan, 100.
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hidupnya. Yang menentukan dalam hal ini adalah ayah dan kakeknya. Hal
di atas bertentangan dengan hadith Nabi SAW yang menyatakan:4
Artinya: ” Perempuan janda lebih berhak atas dirinya daripada
dari pada walinya, perempuan gadis dimintai izin dan izinnya adalah
diamnya.”
Selain itu bertentangan dengan hadith.5
Artinya: ”Jangan menikahkan seorang janda sebelum dia diminta
pendapatnya dan juga jangan menikahkan seorang gadis sebelum diminta
persetujuannya atau izinnya”
B. Analisis Implikasi Nikah Paksa Terhadap Keluarga
Dari beberapa kasus nikah paksa yang terjadi dei Desa Pandak
Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, penulis menemukan implikasiimpliksai dari kasus nikah paksa yang terjadi antara lain:
1. Akibat / dampak Psikologis
Setelah pernikahan yang tidak diinginkan benar-benar terjai,
perempuan dalam hal ini menjadi korban dalam masalah ini. Dapat
disimpulkan bahwa nikah paksa yang banyak dialami perempuan pada
dasarnya secara psikologis tidak dapat diterima dan tidak bertanggung
jawab. Banyak konsekuensi negatif

4

dialami oleh perempuan yang

Husein Muhammad,Fiqh Perempuan Reflaksi Kiai atau Wacana Agama dan
Gender (Yogyakarta: LKIS, 2001),78.
5
Imam Abi Husein Muslim Ibn Al-Hajjaj, Shahih Muslim, terj. KH.Adib Bisri
Musthofa (Semarang: CV As-Syifa, 1993), 774.
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mengalami nikah paksa, konsekuensi itu menyangkutn sisi kesehatan fisik
dan psikis.6
2. Akibat / dampak Sosial
Dari beberapa pelaku nikah paksa di Desa Pandak Kecamatan Balong
Kabupaten Ponorogo timbul akibat-akibat sosial yang harus diterima oleh
pelaku, terutama si perempuan. Terlihat tertutup dan malu dengan
lingkungan sekitar.7 Hal tersebut sangat berpengaruh dalam kehidupannya
yang membeuatnya berubah, karena masalah intern yang sering timbul
sehingga berdampak sampai kelingkungan sekitar.
3. Akibat / dampak yang menimbulkan kekerasan Dalam Rumah Tangga
Pernikahan paksa ini telah membuat kondisi perempuan atau istri
dalam aktifitasnya dalam rumah tangga menjadi kurang bersungguhsungguh dan hal ini berimbas pada lingkungan sekitar terutama terhadap
suaminya. Dimulai dari keterpaksaan timbul masalah-masalah yang
membuat suami menganggap istri tidak mampu dalam mengurus rumah
tangga, sehingga muncullah kekerasan fisik atau mental. Sehingga
perempuan memutuskan untuk bercerai dengan suaminya, karena sudah
tidak kuat lagi menerima kekerasan tersebut.
Pendekatan teori struktural-fungsional dapat digunakan dalam
menganalisis peran keluarga agar dapat berfungsi dengan baik untuk
menjaga keutuhan keluarga dan masyarakat. Keluarga adalah unit
universal yang memiliki peraturan untuk anak-anak agar dapat belajar,
6

Miftahul Huda, Nikah Paksa Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan
(Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), 82.
7
Sarofatul, Hasil Wawancara, 18 Mei 2018
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mandiri. Tanpa aturan atau fungsi yang dijalankan oleh unit keluarga,
maka unit keluarga tersebut tidak memiliki arti (meaning) yang dapat
menghasilkan suatu kebahagiaan. Sebagai asumsi dasar dalam teori
struktural fungsional adalah:
1.

Masyarakat selalu mencari titik keseimbangan.

2.

Masyarakat memerlukan kebutuhan dasar agar titik keseimbangan
terpenuhi.

3.

Alokasi ekonomi yang menyangkut distribusi barabg dan jasa antar
anggota keluarga untuk mencapai tujuan keluarga,

4.

Alokasi politik yang menyangkut distribusi kekuasaan dalam
keluarga.

5.

Alokasi integrasi dan ekspensi yaitu meliputi cara/teknik sosialisasi
internalisasi maupun pelestarian nilai-nilai maupun perilaku pada
setiap anggota dalam memenuhi tuntutan norma-norma yang berlaku.

Aplikasi struktural fungsional dalam keluarga adalah:
1. Berkaitan dengan pola kedudukan dan peran dari anggota keluarga
tersebut, hubungan antara orang tua dan anak, ayah, ibu dan anak
perempuanya.
2. Setiap masyarakat mempunyai peraturan-peraturan dan harapanharapan yang menggambarkan orang tua harus berperilaku.
3. Tipe keluarga terdiri atas keluarga dengan suami istri utuh beserta
anak-anak (intact families), keluarga tunggal suami/istri dan anakanak (single families), keluarga dengan anggota normal atau
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keluarga dengan anggota yang cacat, atau keluarga berdasarkan
tahapannya dan lain-lain.
4. Aspek structural menciptakan keseimbangan sebuah system sosial
yang tertib (sosial order). Ketertiban keluarga akan tercipta kalau
ada struktur atau strata dalam keluarga, dimana masing masing
mengetahui peran dan posisinya dan patuh paa nilai yang melandasi
struktur tersebut.
5. Terdapat dua bentuk keluarga yaitu : (1) Keluarga inti (nuclear
family), dan (2) Keluarga luas (extendet family).
6. Struktur dalam keluarga dapat dijadikan institusi keluarga sebagai
system kesatuan dengan elemen-elemen utama yang saling terkait:
a. Status sosial: Pencari nafkah, ibu rumah tangga, anak sekolah
dan lain-lain.
b. Fungsi dan peran sosial: Perangkat tingkah laku yang
diharapkan dapat memotivasi tingkah laku seseorang yang
menduduki status sosial tertentu ( peran instrumental/ mencari
nafkah, peran emosional ekspresif/ pemberi cinta, kasih dan
sayang).
c. Norma sosial: Peraturan yang menggambarkan bagaimana
sebaiknya seseorang bertingkah laku dalam situasi tertentu.8
Keluarga

merupakan

lingkungan

pertama,

seorang

anak

mendapatkan didikan dan bimbingan. Kadang juga dikatakan lingkungan
8

Ibid,. 83
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yang utama, karena sebagian besar dari kehidupan anak adalah di dalam
keluarga, sehingga pendidikan yang paling banyak diterima oleh anak
adalah dalam keluarga. Sehingga keluarga yang merupakan institusi sosial
yang

bersifat

universal

dan

multifungsional

mempunyai

fungsi

pengawasan, sosial, ekonomi, pendidikan, keagamaan, perlindungan dan
rekreasi terhadap anggota dalam keluarga. Sebagaimana para penganut
teori

struktural

fungsional

dalam

melihat

masyarakat

dengan

menganalogikan masyarakat ibarat organisme biologis.
Makhluk hidup yang bisa hidup atau sakit. Ia sehat jika bagianbagian dari dirinya memiliki kebersamaan satu sama lain. Jika ada bagian
yang tidak lagi menyatu secara kolektif, maka kesehatan dari masyarakat
tersebut terancam atau sakit. Demikian halnya juga dalam keluarga yang
terdiri dari anggota-anggota keluarga saling berhubungan satu sama lain
dan fungsional terhadap anggota keluarga lainnya. Keluarga terdiri dari
ayah, ibu dan anak masing-masing keluarga tersebut saling mempengaruhi,
saling membutuhkan, semua mengembangkan hubungan intensif antar
keluarga.9
Misalnya fungsi ekonomi keluarga, dalam keluarga terdapat
pembagian kerja yang disesuaikan dengan status, peranan, jenis kelamin,
dan umur anggota-anggota keluarga. Ayah sebagai kepala rumah tangga
fungsional terhadap istri dan anak-anaknya. Bagi keluarga pada umumnya
9

Supriyantini, Sri, Hubungan antara peran gender dengan keterlibatan Suami
dalam kegiatan Rumah Tangga. (Fakultas kedokteran program studi Psikologi,
Universitas Sumatra Utara, 2002).
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ayah mempunyai peranan dan tanggung jawab utama dalam pemenuhan
kebutuhan material para anggota keluarganya, meskipun para anggota
keluarga lain (ibu dan anak-anak sudah dewasa) juga bekerja. Hal itu
menandakan bahwa kalaupun ibu sudah bekerja seorang ayah tidak gugur
kewajibannya sebagai pencari nafkah.
Disamping fungsional, Robert K. Merton dalam Ritzer, juga
mengajukan konsep disfungsi (ketidakmampuan) dalam struktur sosial
atau pranata sosial. Bahwa dalam suatu pranata sosial selain menimbulkan
akibat-akibat yang bersifat positif juga ada akibat-akibat bersifat negatif.
Jika dikaitkan dengan contoh di atas, bahwa seorang ayah bisa disfungsi
terhadap angota-anggota keluarga lain. Karena ayah tidak menjalankan
peranan dan tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah utama dalam
keluarga. Jika hal itu terjadi dalam suatu keluarga maka akan mengganggu
ideologi yang ada dalam keluarga, sebagai akibatnya membuat ekonomi
keluarga mengalami pergeseran.10

10

1981, 9.

Singgih D. Gunarso, Psikologi Untuk Keluarga, Jakarta, BPKGunung Mulia,

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Pernikahan adalah proses awal di mana seseorang akan
melanjutkan kehidupan bersama pasangannya dalam ikatan suatu rumah
tangga untuk menanamkan pondasi bagi terciptanya keluarga yang sakinah
mawadah wa rahmah. Fungsi pernikahan adalah merupakan suatu nilai
hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan
kedudukan keluarga yang bersangkutan. Di samping itu adakalanya suatu
pernikahan merupakan suatu sarana untuk memperbaiki hubungan
kekerabatan yang telah jauh atau retak. Ini merupakan sarana untuk
pendekatan dan perdamain antar kerabat dan begitu pula dengan
pernikahan itu bersangkut paut dengan masalah kedudukan, harta
kekayaan dan masalah kewarisan.
Tujuan Pernikahan dalam hukum islam adalah untuk memenuhi
petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis,
sejahtera, dan bahagia. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang
yang menguatkan hak dan kewajiban anggota keluarganya. Keluarga yang
sejahtera adalah keluarga yang menciptakan ketenangan lahir batin di
sebabkan terpenuhinya keperluan jasmani dan rohani dari semua anggota
keluarga.
Sedangkan Ijbar atau nikah paksa adalah suatu tindakan untuk
melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. Namun selama ini dan

120

121

merupakan pandangan umum masih ada dalam praktek masyarakat
bahwa ijbar adalah dari hak orang tua untuk menikahkan anak
perempuanya atau yang dikenal dengan nikah paksa. Artinya hak ijbar
dipahami banyak orang sebagai hal memaksakan suatu pernikahan
oleh orang lain yang dalam hal ini adalah ayahnya yang disebut wali
mujbir. Tentang persoalan ijbar ini, tidak bias dilepaskan dengan wali
mujbir. Wali dalam perwalian diartikan dengan keberadaan seseoramg
yang menjadikan sahnya akad nikah dan tidak sah tanpanya.
Nikah paksa di Desa Pandak masih didominasi dengan adanya
pemikiran orang tua terhadap masa depan anaknya, termasuk dengan
persoalan mencarikan jodoh untuk anak perempuannya, hal ini timbul
implikasi – implikasi pasca terjadinya nikah paksa yaitu kekersana
dalam rumah tangga karena masalah ekonomi, perempuan masih
dianggap nomor dua oleh orang tua dan keluarganya.
Sebagaimana yang diungkapakan oleh informan bahwa ia
menikah karena takut kepada orang tuanya mau tidak mau ia harus
menuruti keinginan kedua orang tuanya, pasca menikah menurut
informan rumah bagaikan di “neraka” karena suami yang dianggap
teman untuk berkeluh kesah malah justru diabaikan istri tidak
dianggap, begitu juga terhadap lingkungan masyarakata pelaku nikah
paksa ini tertutup dari masyarakat karena mereka merasa malu karena
pernikahannya tidak dikehendaki.
Dampak sosial juga berdampak pada pelaku nikah paksa yaitu
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timbul akibat-akibat sosial terutama pada si perempuan. Mereka
terlihat tertutup dan malu pada masyarakat tempat tinggalnya, hal ini
membuat perempuan merasa stress, apatis dan nervous hal tersebut
sangat berpengaruh dalam kehidupannya yang membuatnya berubah,
karena masalh intern yang sering timbul sehingga berdampak pada
lingkungan sekitar.
Didalam ajaran agama Islam tidak disebutkan adanya nikah
paksa, islam mengajarkan bahwa nikah itu atas dasar suka sama suka
tidak ada unsure keterpaksaan, seperti yang di ungkapkan informan
bahwa meskipun nikah didasari atas nikah paksa tetap suami wajib
memberikan nafkah terhadap istrinya.
Implikasi-implikasi yang timbul dalam nikah paksa yaitu:
a. Dampak sosial, kebannyakan akibat-akibat sosial yang
timbul harus diterima oleh pelaku terutama si perempuan,
mereka akan mersa malu dengan lingkungan sekitar bahkan
terlihat tertutup dengan siapa saja.
b. Tidak adanya rasa cinta dan keharrnonisan dalam rumah
tangga, suatu pernikahan yang dari awal tidak ada rasa
cinta antara kedua orang yang dijodohkan maka setelah
menikah pun tidak akan muncul rasa cimta.
c. Kurang peduli tehadap keluaga, ketepaksaan akibat menikah
menjadi seseorang kurang peduli dengan keluarga karena
tidak ada rasa cinta sejak awal.
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d. Memicu adanya perselingkuhan, pernikahan yang awal mula
tidak ada rasa cinta membuat alah satu kedua belah pihak
akan mencari cinta sejati yang lain tanpa ada rasa
keterpaksaan.
e. Bila menimbulkan konflik dan ujungnya peceraian, suatu
pernikahan yang sudah tidak ada gairah dalam menjalani
bahtera rumah tangga, tidak ada rasa cinta, suami istri saling
selingkuh,

saling

terjadi

percekcokan

tanpa

adanya

kesadaran salah satu pihak maka bisa menjadi boomerang
yang ujungnya perceraian.
B. Saran
1. Orang tua pelaku nikah paksa
Orang tua menginginkan yang terbaik bagi anaknya, khususnya
ketika orang tua menginginkan anak perempuannya menikah dengan
pilihannya yang bukan pilihan dari naknya, orang tua tidak tahu akan
dampak nikah paksa setelah menikah orang tua hanya tahu anaknya
dapat menikah dengan orang baik menurut orang tua, saran bagi para
orang tua yaitu harus ada komunikasi kepada anak tidak langsung
menjodohkan anaknya begitu saja sebab anak harus mennggung
beban hidupnya pasca menikah.
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong
Untuk

urusan

menikah

masyarakat

pada

umumnya

hharue

mendaftarkan dirinya dengan calonnya ke KUA untuk memenuhi-
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memenuhi persyaratan untuk menikah, akan tetapi KUA tidak
mengetahui bahwa yang akan menikah itu karena nikah paksa, saran
untuk KUA lebih banyak di sosialisasikan untuk masyarakat lebih di
tambah agar tidak terjadi paraktek nikah paksa yang ujungnya
mengalami perceraian.
3. Bagi peneliti selanjutnya
a. Peneliti menyadari bahwa adanya kelemahan dalam penelitian
yang disebabkan keterbatasan kesediaan informan disebabkan
oleh jadwal informan yang padat sehingga sulit mencari waktu
luang.
b. Peneliti berikutnya diharapkan meneliti lebih lanjut mengenai
nikah paksa lebih mendalam, dengan topic-topik yang beragam
terkait nikah paksa dan banyak teori-teori yang menyangkut
mengenai nikah paksa ini.
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