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ABSTRAK 

Nihayati, Dini Arifah, 2018. Tinjauan Mas}lah}ah  Terhadap Nikah Paksa (Tumbuk) 

di Desa Kepuh Rubuh Siman Ponorogo. Skripsi. Jurusan Ahwal Syakhsiyah 

Fakultas Syariah Intitut Agma Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing: M. Harir 

Muzakki, M.HI 

Kata Kunci: Mas}lah}ah, Nikah Paksa (Tumbuk). 

Ada sebuah peraturan masyarakat yang mengharuskan menikah bagi orang 

yang melanggar larangan zina atau kumpul kebo. peraturan tersebut biasa dikenal 

dengan istilah nikah paksa (tumbuk). Pelaksanaan nikah paksa (tumbuk)  

dilakukan secara sirri dan memiliki tujuan agar pelaku bertanggung jawab atas 

perbuatannya dan terhadap pasangan zinanya. Disinilah muncul pertanyaan 

bagaimana pelaksanaan nikah paksa (tumbuk) di Desa Kepuh Rubuh Siman 

Ponorogo? Dan bagaimana Tujuan nikah paksa (tumbuk) di KeDesa Kepuh Rubuh 

Siman Ponorogo ditinjau dari Mas}lah}ah ? 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut diperlukan metode penelitian yang 

relevan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, lokasi penelitian ini 

berada di Desa Kepuh Rubuh Siman Ponorogo. Pendekatan yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, Teknik pengumpulan datanya adalah 

wawancara dan observasi, Metode Analisis berupa penyajian data dan 

kesimpulan. Dengan metode tersebut, nikah paksa (tumbuk) di Kepuh Rubuh 

Siman ponorogo akan dikaji secara mendalam dengan melihat teori Mas}lah}ah, 

kemudian menyajikan data dalam bentuk teks yang bersifat naratif  dan 

menganalisa data dengan teori maslahah. 

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, penelitian ini menghasilkan 

kesimpulan bahwa nikah paksa (tumbuk) tergolong kedalam nikah sirri (tidak di 

catatkan di Kantor Urusan Agama). Sedangkan pencatatan pernikahan merupakan 

produk Mas}lah}ah mursalah yang tidak wajib digunakan akan tetapi boleh 

memakainya. Menikahkan pasangan zina termasuk kedalam Mas}lah}ah dlaruriyah, 

karena melindungi salah satu dari 5 sektor kehidupan, yaitu melindungi 

keturunan. Dimana larangan zina dan larangan bagi lelaki baik-baik untuk 

menikahi wanita yang berzina dan wanita baik-baik dilarang menikahi laki-laki 

yang berzina di dalam Alqur’an erat kaitannya dengan menjaga kemurnian darah. 

Dimana kemurnian darah berpengaruh pada hak saling mewarisi. 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pernikahan sangat dianjurkan dalam Islam. karena pernikahan 

memiliki tujuan-tujuan, diantaranya menyalurkan kebutuhan seksualitas 

manusia dengan dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah Swt dan 

mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik yang berkaitan 

dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah Swt. Selain 

itu pernikahan juga bertujuan mengangkat harkat dan martabat perempuan. 

karena dalam sejarah kemanusiaan, terutama pada zaman jahiliyah ketika 

kedudukan perempuan tidak lebih dari barang dagangan yang setiap saat 

dapat diperjualbelikan, bahkan anak-anak perempuan di bunuh hidup-

hidup karena dipandang tidak berguna secara ekonomi.1 

Pernikahan dengan tujuan mengangkat harkat dan martabat 

manusia mengacu pada beberapa prinsip, yaitu: semua manusia dimata 

Allah sama dan sederajat, setiap manusia diberi kelebihan dan kekurangan 

dan manusia dapat melakukan hubungan timbal balik serta hubungan 

fungsional agar kelebihan dan kekurangan yang dimiliki masing-masing 

menjadi potensi yang kuat untuk membangun kehidupan secara bersam-

sama  dalam ikatan janji suci melalui perkawinan.2 

                                                           
1 Beni Ahmad Saebani, Fikih Munakahat (Bnadung: Pustaka Setia, 2013), 23-32 
2 Ibid., 37. 



 

 

Saat ini saat ini yang terjadi adalah pergaulan bebas dimana-

dimana, siapapun yang tidak waspada dengan pengaruh perkembangan 

zaman akan terhanyut di dalamnya. Tidak memandang remaja maupun 

orang dewasa, pergaulan bebas telah memberikan dapak negatif bagi 

kehidupan manusia. Seks bebas yang semakin hari semakin marak selain 

memberikan pendidikan yang tidak baik terhadap generasi mendatang,  

juga mengakibatkan semakin rancunya nasab-nasab dari keturunan 

manusia.  

Peraturan masyarakat yang memberikan hukuman nikah paksa 

kepada pelaku zina disebut dengan “tumbuk” (istilah jawa). Hukuman 

tersebut berlaku bagi siapa saja yang melakukan perbuatan asusila yaitu 

zina ataupun kumpul kebo.  

Kasus yang diajdikan sampel oleh penulis adalah kasus Ika nama 

samaran  (seorang remaja putri di Desa Kepuh Rubuh Siman Ponorogo) 

yang dinikahkan paksa karena ketahuan berbuat asusila dan telah 

ditemukan bukti pelanggaran tersebut dimana ika dan pasangannya di 

grebeg dalam keadaan tanpa busana di dalam kamar. Ika dan pasangannya 

sudah pernah diperingatkan oleh warga maupun tokoh masyarakat, akan 

tetapi ia dan pasangannya tidak mengindahkan peringatan itu. Kejadian 

tersebut bermula ketika pasangan ika tersebut datang kerumah ika pada 

malam hari dan tidak pulang hingga larut malam. Pamannya yang 

kebetulan juga tetangganya ingin memperingatkan lalu mendatangi rumah 

Ika dan mencarinya, lalu mendapati keduanya berada di kamar dalam 



 

 

keadaan tanpa busana. Nikah paksa (tumbuk) merupakan peraturan yang 

mewajibkan pernikahan apabila seseorang ketahuan melakukan perbuatan 

asusila dengan lawan jenisnya (zina ataupun kumpul kebo).3 Sebagai 

sebuah peraturan, tentunya nikah paksa (tumbuk) dilaksanakan dengan 

memiliki tujuan. Biasanya tujuan dari sebuah peraturan adalah 

memberikan sanksi bagi pelanggarnya. 

Sanksi –sanksi yang dijatuhkan atas sebuah pelanggaran tentu saja 

memiliki tujuan atau manfaat. Seuatu yang mengandung manfaat disebut 

dengan maslahah. 

Nikah paksa (tumbuk) sebagai sebuah sanksi tentunya menjadi 

sebuah solusi bagi persoalan asusila zina ataupun kumpul kebo. Disinilah 

nikah paksa (tumbuk) dianggap memiliki sebuah tujuan yang perlu dikaji 

dari tinjauan manfaatnya (maslahahnya). Sehingga penulis mengangkat 

judul : “Tinjauan Maslahah Terhadap Nikah Paksa (Tumbuk) di 

Kepuh Rubuh Siman Ponorogo” 

B. Rumusan Masalah 

Agar pembahasan ini sistematis, maka diperlukan perumusan 

masalah berdasarkan kronologi permasalahan disampaikan dalam latar 

belakang di atas dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan nikah paksa (tumbuk) di desa Kepuh Rubuh 

Siman Ponorogo ditinajau dari maslahah ? 

                                                           
3 Imam Mustaqiem selaku modin desa Kepuh Rubuh Siman Ponorogo, Wawancara pra 

lapangan, 21 Desember 2017. 



 

 

2. Apa tujuan nikah paksa (tumbuk) di desa Kepuh Rubuh Kecamatan 

Siman Kabupaten Ponorogo ditinjau dari maslahah? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, penelitian ini 

memiliki tujuan : 

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan nikah paksa (tumbuk) di Kepuh 

Rubuh Siman ponorogo  

2. Untuk menjelaskan tujuan nikah paksa (tumbuk) di Kepuh Rubuh 

Siman ponorogo ditinjau dari maslahah. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah:   

1. Manfaat teoritis 

a. Menambah pengetahuan penulis dalam bidang hukum keluarga 

khususnya mengenai tinjaun maslahah terhadap nikah paksa 

(tumbuk) di Kepuh Rubuh Siman ponorogo dan untuk referensi 

bagi akdemisi IAIN Ponorogo 

b. Memberikan tambahan pengetahuan tentang masalah pernikahan 

dan keluarga khususnya bagi teman-teman jurusan Ahwal 

Syakhshiyah dan umumnya masyarakat. 

2. Manfaat Praktis 

a. Mengedukasi warga Desa Kepuh Rubuh Siamn Ponorogo tenatng 

pergaulan bebas melalui Tokoh Masyarakat Desa kepuh Rubuh 

dengan cara membuat Peraturan Desa (PERDES) yang berisi 



 

 

larangan zina dan kumpul kebo atau bertamu pada tengah malam 

atau melewati batas jam yang ditentukan sehingga menyebabkan 

terjadinya perbuatan asusila.  

E. Telaah Pustaka 

Selain menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, 

penulis juga melakukan telaah pustaka guna mendukung penelitian ini. 

Adapun dari hasil telaah pustaka, penulis  menemukan hasil penelitian 

terdahulu  yaitu : 

Pertama, Ahmad Budi Dzulqurnaini menulis skripsi yang berjudul 

“Pandangan Hukum Islam Terhadap Nikah Paksa Karena Titumbukne 

(Studi Kasus di Kecamatan Mlarak)”.4  Dengan permasalahan yang 

diangkat tentang apa penyebab ditegakkannya adat titumbukne dan 

bagaimana dampak dari nikah paksa karena titumbukne di Kecamatan 

Mlarak. Skripsi tersebut meneliti tentang Nikah Paksa dalam pandangan 

hukum Islam dalam konsep Maqa>shid al- Shariah. Hasil penelitian 

tersebut menjelaskan bahwa penyebab ditegakkannya adat titummbukne di 

kecamatan Mlarak kabupaten Ponorogo ada dua. Faktor keagamaan dan 

faktor menjaga nama baik lingkungan yang di kaji dalam kerangka 

Maqashid al- Shariah.  

Kedua, Sry Irnawati yang menulis skripsi berjudul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Pernikahan atas Paksaan Orang Tua di kelurahan 

Bontoramba Kecamatan Somba Opu Kebupaten Gowa (Studi Kasus 

                                                           
4 Ahmad Budi Zulqurnaini, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Nikah Paksa Karena 

Titumbukne (Studi Kasus di Kecamatan Mlarak).” Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016). 



 

 

Pernikahan Patongko Sirri’ Tahun 2013-2015).”5 Dengan mengankat 

masalah tentang bagaimana islam memandang ketika pernikahan dipaksa 

oleh orang tua dalam kasus Patongko Sirri dan bagaimana penyelesaian 

masalah atas paksaan orang tua dalam kasus petongko sirri, serta 

bagaimana pandangan Tokoh Mayarakat terhadap pernikahan patongko 

sirri. Skripsi tersebut membahas tentang tinjauan hukum islam teradap 

pernikahan Patongko Sirri’, cara penyelesaian permasalahan pernikahan 

patongko siri’ dan pandangan masyarakat terhadap pernikahan patongko 

siri’. 

Di dalam skripsi tersebut pernikahan patongko sirri’ dijelaskan 

sebagai pernikahan yang terjadi karena hamil diluar nikah atau kejiadan 

pemaksaan orang lain untuk menggantikan mempelai yang kabur pada saat 

pesta pernikahan supaya tidak mempermalukan keluarganya. Dalam 

tinjauan hukum Islam pernikahan patongko sirri’ boleh dilakukan dan 

tidak perlu dipaksakan dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan. 

Pernikahan patongko sirri’ sah selama tidak mendatangkan madlarat atau 

kerugian.  

Ketiga, Is Abdurrofiq yang menulis skripsi dengan judul “Praktek 

Kawin Paksa dan Faktor Penyebabnya (Studi Kasus di desa Dabung 

                                                           
5 Sry Irnawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Atas Paksaan Orang tua di 

kelurahan Botoramba Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Studi Kasus Penikahan Patongko 

Sirri’Tahun20132015).”Dalamhttps/www.google.co.id/https/Sry/Irnawati/Pernikahan/Patongko/Si

rri/ uin / alauddin / maksaar (diakses pada 21 Mret 2018 jam 12.00). 



 

 

kecamatan Geger kabupaten bangkalan).”6 Dengan mengankat masalah 

tentang bagaimana praktek kawin paksa di Desa Dabung, kecamatan 

Geger Kabupaten Bangkalan dan faktor apa saja yang menyebabkan 

terjadinya kawin paksa di Desa Dabung, kecamatan Geger Kabupaten 

Bangkalan.Skripsi tersebut mebahas tentang Praktek nikah paksa di desa 

Dabung kecamatan geger Kabupaten Sumenep. Praktek nikah paksa di 

lakukan secara sirri karena tawadhu’ kepada kyai. Pernikahan semacam itu 

dilakukan denagn tujuan agar terjadi saling cocok, apabila kedepannya 

menghasilkan kehidupan rumah tangga yang baik barulah dicatatkan di 

Kantor Urusan Agama (KUA). Faktor-faktor penyebab nikah paksa di 

desa dabung Kecamatan Geger Kabupaten Sumenep antara lain karena 

paksaan orang tua dengan alasan merekatkan lati persaudaraan. 

Keempat, Muhammad Ihsan Armia yang menulis Skripsi dengan 

judul “Kawin Paksa dalam Perspektif Fikih Islam dan Gender.”7 Dengan 

mengangkat masalah tentang bagaimana kawin paksa menurut fikih islam 

dan bagaimana kawin paksa dalam perspektif gender. Skripsi tersebut 

membahas tentang hukum nikah paksa dalam perspektif islam dan kawin 

paksa dalam perspektif gender terhadap kawin paksa. Islam 

memperbolehkan kawin paksa sebagaimana diatur dalam pembahsan ijbar 

                                                           
6 Is Abdurrofiq, “Praktek Kawin Paksa dan Faktor Penyebabnya,” dalam 

https/www.google.co.id/amp/s/kumpulanskripsi.wordpress.com/2012/02/05/kumpulanskripsisyari

ah-ahwal-syakhshiyahnikah paksa/amp/ (diakses pada tanggal 18 July 2018 jam 12:12). 
7 Muhammad Ihsan Armia, “Kawin Paksa dalam Perspektif Fikih Islam dan Gender,” 

dalamhttps/www.google.co.id/amp/s/kumpulanskripsi.wordpress.com/2012/02/05/kumpulanskrips

isyariah-ahwal-syakhshiyahnikah paksa/amp/ , (diakses pada tanggal 18 July 2018 jam 12:15). 

 



 

 

menurut madzhab Syafi’i akan tetapi menjadi tidak dadapat dibenarkan 

apabila keluar dari konsep ijbar.   

Sedangkan dalam perspektif gender, kawin paksa dianggap sebagai 

ketimpangan, ketidak adilan dan diskriminasi karena wanita tidak diberi 

kesempatan memilih pasangan hidupnya seperti halnya laki-laki. Jenis 

pemelitian yang digunakan adalah penelitian perpustakaan. Sumber 

datanya ada tiga, yaitu bahan hukum primer berupa norma-norma utama 

dalam pembahasan, bahan hukum Skunder berupa karya tulis, journal, 

hasil penelitian dan lain lain, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan 

ensiklopedi. 

Kelima, Masturiyah Sa’dan yang menulis Journal dengan judul 

“Menakar Tradisi Kawin Paksa di Madura dengan Barometer Ham”.8 

Dengan mengankat permasalahan tentang fenomena kawin paksa di  

Madura dengan menggunakan kacamata HAM. Jornal tersebut membahas 

tentang tradisi kawin paksa di Madura dan dampak negatifnya. Di dalam 

journal tersebut membahas kekerasan terhadap perempuan dan kejahatan 

dalam perkawinan akibat kawin paksa perspektif gender. Selain itu juga 

cara menekan tinginya angka kawin paksa di madura melalui pendidikan, 

yaitu dengan memberi kesempatan kepada para wanita untuk menempuh 

pendidikan setinggi-tingginya. Kekurangan dari Journal tersebut lebih 

terfokus pada dampak negatif kawin paksa dan kurangnya pembahasan  

tentang cara menekan tingginya angka kawin paksa. 

                                                           
8 Masthuruyah Sa’dan, “Menakar Tradisi Kawin Paksa di Madura dengan Barometer 

HAM,” Musawa, 2 (2015). 



 

 

Dari hasil telaah pustaka tersebut belum ada yang membahas 

tentang nikah paksa (tumbuk) dalam tinjauan Mas}lah}ah dan juga belum 

ada yang melakukan penelitian tentang Nikah Paksa (tumbuk) berlokasi 

di Desa Kepuh Rubuh Siman Ponorogo. Oleh karena itu, penulis akan 

membahas tentang nikah paksa (tumbuk) yang terjadi di Desa Kepuh 

Rubuh Siman Ponorogo dengan mencari tahu tentang pelaksanaan dan 

tujuan nikah paksa (tumbuk), kemudian penulis meninjau tujuan nikah 

paksa (tumbuk) dengan teori Mas}lah}ah. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menekankan 

pada proses dari suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh, dimana 

suasan, tempat, dan waktu menjadi faktor yang penting untuk 

diperhatikan.  

Melalalui pendekatan tersebut penulis melakukan wawancara 

langsung kepada para Informan yang ada di Desa Kepuh Rubuh Siman 

Ponorogo mengenai Nikah Paksa (tumbuk) yang ada di tempat tersebut. 

2. Kehadiran Peneliti 

Penelitian yang dilakukan penulis yang berjudul “Tinjauan 

Maslahah Terhadap Nikah Paksa (Tumbuk) di Kepuh Rubuh Siman 

Ponorogo” merupakan penelitian lapangan, dimana penulis melakukan 

observasi dan wawancara kepada masyarakat dan para pihak yang terlibat 



 

 

dalam praktek nikah paksa (tumbuk). Sehingga penulis dapat menggali 

data langsung kepada masyarakat dan pelaku. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Kepuh Rubuh Siman Ponorogo. Lokasi ini 

dipilih karena di Kepuh Rubuh Siman Ponorogo terdapat peraturan 

masyarakat yang menarik, yaitu nikah paksa bagi yang ketahuan melakuna 

perbuatn asusila yaitu zina atau kumpul kebo. Nikah paksa yang di 

lakukan sebagai sanksi dan solusi yang memiliki tujuan sehingga menarik 

untuk dikaji dari tinjauan manfaatnya (maslahahnya). 

4.  Sumber data 

a. Sumber data Primer 

  Data primer dalam penelitian ini adalah informan utama 

yang berasal dari sumber asli. Data primer dalam penelitian ini 

diperoleh melalui wawancara dengan Tokoh Masyarakat, Pelaku, 

wali, dan saksi dalam nikah paksa (tumbuk) serta masyarakat Desa 

Kepuh Rubuh Siman Ponorogo untuk mendapatkan data tentang 

pelaksanaan nikah paksa (tumbuk) dan tujuan nikah paksa (tumbuk). 

a. Data Sekunder 

Data skunder yaitu data-data yang dapat membantu 

memahami dan menganalisa data primer berupa buku-buku tentang 

pernikahan dan Mas}lah}ah, karya tulis ilmiyah, journal dan buku-

buku literature serta informasi-informasi yang diakses dari internet 

yang berkaitan dengan Mas}lah}ah dan nikah paksa (tumbuk) 



 

 

sehingga dapar dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah 

diteliti oleh penulis. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Penulis akan melakukan wawancara secara terbuka dengan Tokoh 

Masyarakat di Kepuh Rubuh tentang pelaksanaan dan tujuan nikah paksa 

(tumbuk). selain itu, peneliti akan melakukan wawancara dengan wali, 

pelaku dan masyarakat setempat tentang Pelaksanaan dan tujuan nikah 

paksa (tumbuk)  di Kepuh Rubuh Siman Ponorogo. 

b. Observasi 

Untuk melakukan observasi terhadap kasus nikah paksa (tumbuk) di 

desa Kepuh Rubuh , penulis mengumpulkan data tentang kondisi alam dan 

lingkungan desa kepuh Rubuh seperti luas desa, jumlah penduduk, 

keadaan ekonomi, agama, pendidikan dan keadaan keadaan dalam bidang 

lainnya. 

6. Metode analisis data 

Penulis menggunakan metode analisis data di lapangan model Miles 

dan Huberman yaitu: 

a. Reduksi 

Karena data berupa wawancara masih tercampur antara data 

yang penting dan data yang tidak penting, penulis akan mereduksi 

data dengan memilih bagian-bagian penting dan fokus pada data 

tentang nikah paksa di Kepuh Rubuh Siman Ponorogo. 



 

 

 

b. Penyajian data 

Dalam penelitian ini penulis memilih untuk menyajikan 

data dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Dari data hasil 

wawancara tentang tujuan dan pelaksanaan nikah paksa (tumbuk) 

di Kepuh Rubuh Siman Ponorogo yang telah  direduksi, penulis 

akan menceritakan dan menguraikan data tentang tujuan dan 

pelaksanaan nikah paksa (tumbuk) di kepuh Rubuh Siman 

Ponorogo sehingga mudah di fahami. 

c. Kesimpulan dan verifikasi 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah sesuatu yang 

belum pernah ada sebelumnya. Temuan dapat berupa deskripsi 

atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas 

sehingga menjadi jelas setelah diteliti. Kesimpulan  dapat berupa 

hubungan klausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Dari 

pengujian data diatas, penulis akan memberikan kesimpulan 

tentang tujuan nikah paksa (tumbuk) ditinjau dari maslahah dan 

pelaksanaan nikah paksa (tumbuk) di Kepuh Rubuh Siman 

Ponorogo ditinjau dari maslahah. 

7. Validitas Data 

Untuk menguji validitas data, peneliti menggunakan cara 

perpanjangan pengamatan. Sehingga peneliti kembali ke lapangan, 

melakukan pengamatan dan wawancara dengan sumber data yang pernah 



 

 

di temui maupun sumber data yang baru. Tujuannya agar terbentuk 

keakraban, keterbukaan dan saling memercayai sehingga tidak ada 

informasi yang disembunyikan. Jika dalam penelitian ini sumber data yang 

telah di temui adalah wali, pelaku, tokoh masyarakat, tokoh agama dan 

masyarakat desa Kepuh Rubuh, maka untuk menguji validitas data peneliti 

akan melakukan pengamatan ulang dan melakukan wawancara terhadap 

sumber data yang lain (baru) dari masyarakat desa Kepuh Rubuh 

G. Sistematika Pembahasan 

Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini kedalam beberapa 

bab guna mempermudah dalam pembahsan penelitian. Sistematika yang 

dimaksud sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menggambarkan dan menjelaskan pola pemikiran dari 

keseluruhan isi yang terdiri dari latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, 

landasan/kajian teori, metode penelitian, metode pengumpulan 

data dan metode analisis data.  

BAB II : PERNIKAHAN DAN MAS}LAH}AH 

Bab ini menjadi landasan teori meliputi pernikahan menurut 

hukum islam, Pernikahan menurut Undang-undang No.1 tahun 

1974 tentang Perkawinan, pernikahan menurut KHI (Kompilasi 

Hukum Islam), pengertian maslahah, tujuan Mas}lah}ah, 



 

 

Klasifikasi Mas}lah}ah, dasar yuridis Mas}lah}ah, kehujjahan 

Mas}lah}ah, dan kedudukan Mas}lah}ah. 

 

BAB III : NIKAH  PAKSA (TUMBUK) DI DESA KEPUH RUBUH 

SIMAN PONOROGO 

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian pelaksanaan nikah 

paksa (tumbuk) di Desa Kepuh Rubuh Siman Ponorogo dan 

hasil penelitian mengenai tujuan nikah paksa (tumbuk) di tinjau 

dari maslahah disesuiakan denga RM 

BAB IV : TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP 

NIKAH  PAKSA (DITUMBUKNE) STUDI KASUS DI  

DESA KEPUH RUBUH.   

Penulis menganalisis pelaksanaan nikah paksa (tumbuk) di 

Kepuh Rubuh Siman Ponorogo. Dan menganalisis tujuan nikah 

paksa (tumbuk) di Kepuh Rubuh Siman Ponorogo ditinjau dari 

Mas}lah}ah. 

BAB V   :  PENUTUP 

Bagian ini merupakan ahir dari skripsi yang terdiri dari 

kesimpulan dari hasil penelitian yang didasarkan pada rumusan 

masalah dan berisi tentang saran-saran penulis. 

 

 

 



 

 

BAB II 

PERNIKAHAN DAN MAS}LAH}AH   

A. Pernikahan menurut Hukum Islam 

1. Pengertian Nikah Menurut Hukum Islam 

Menurut sayyid sabiq dalam fikih Sunnah, Perkawinan 

merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua 

mahluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Hal 

ini mendasar pada firman Allah Swt dalam Alqur’an surat Adz-

Dzariyat ayat 49 yang berbunyi sebagai berikut:  

ِمْن ُكل ِ َشْيٍء َخلَْقنَا َزْيِن لَعَلَُّكْم تَذَكَُّرْونَ    

“Dan segala sesuatu kami jadikan berjodoh-jodohan agar kamu 

sekalian mau berfikir.” 

Kemudian Allah berfirman dalam surat Yasiin ayat 36 sebagai berikut: 

ا تُْنبُِت األَ ُسْبحاَن الَِّذي َخلََق  ا الَ يَعْ األَْزواَج ُكلََّها ِممَّ   لَُمْونَ ْرُض َو ِمْن أَْنفُِسِهْم َو ِممَّ

“maha suci Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu berjodoh-

jodohan, baik tumbuh-tumbuhan maupun diri mereka sendiri-sendiri 

dan lain-lain yang tidak mereka ketahui” 

Hubungan antar laki-laki dan perempuan diatur secara 

terhormat dan berdasarkan saling meridlai dengan upacara ijab qabul 

dan dihadiri saksi-saksi sebagi lambang dari adanya kesepakatan dari 



 

 

kedua mempelai. Para ulama telah sepakat bahwa menikah itu 

diperintahkan.9 

2. Syarat dan Rukun Nikah Menurut Hukum Islam 

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau 

tidaknya suatu pernikahan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam 

rangkaian pekerjaan itu. Sedangkan syarat merupakan sesuatu yang 

mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), 

tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. 

Rukun nikah yaitu: mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, 

dua orang saksi dan lafadz ijab qabul. Dari lima rukun tersebut yang 

terpenting adalah ijab qabul. kemudian ditetapkan syarat-syarat dari 

setiap rukun yang telah di sebutkan. 

Syarat calon suami yaitu: bukan mahram dari calon isteri, atas 

kemauan sendiri, jelas orangnya, tidak sedang ihram. Sedangkan syarat 

calon isteri meliputi: tidak ada halangan syara’, artinya tidak bersuami, 

bukan mahram dan tidak sedang dalam iddah, merdeka, mau menikah 

atas kemauan sendiri, jelas orangnya dan tidak sedang ihram. 

Syarat wali antara lain: laki-laki, baligh, berakal, tidak dipaksa, adil 

dan tidak sedang ihram. Kemudian syarat dua orang saksi, yaitu: laki-

laki, baligh, berakal, adil, dapat mendengar dan melihat, tidak dipaksa, 

tidak sedang ihram, dan memahami bahasa yang dipergunakan untuk 

ijab qabul. Lafadz ijab qabul tidak boleh terikat waktu. Karena hal 

                                                           
9 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif, 

(Yogyakarta: UII Press 2011), 20-21. 



 

 

tersebut mengakibatkan pernikahan yang dilakukan menjadi tidak 

sah.10 

3. Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam 

Seorang diperbolehkan menikah apabila telah memenuhi 

syarat-syarat yang ditentukan. namun pernikahan menjadi haram 

hukumnya apabila dilakukan hanya untuk menyakiti pasangan. Istilah 

pernikahan dini merupakan istilah kontemporer pada awal-awal abad 

20. Meskipun banyak ayat Al-qur’an dan hadits yang merujuk pada 

dalil tentang perkawinan, akan tetapi diperlukan ijtihad fuqoha untuk 

mengatasi beberapa masalah. Seperti halnya orang yang sudah ingin 

kawin dan ia takut berzina, maka mendahulukan kawin wajib dari 

pada mendahulukan haji. Dan sebaliknya apabila ia tidak takut 

berzina, maka wajib mendahulukan mengerjakan haji dari pada 

menikah. 

Islam memang tidak melarang nikah dini asalkan masing-

masing pihak mampu memenuhi persyaratannya dan pernikahan itu 

dilakukan untuk menguatkan keberagamaan mereka. Meski demikian, 

nikah dini juga dihawatirkan akan menimbulkan dampak-dampak 

negative apabila dilakukan bukan untuk menguatkan keberagamaan 

antar pasangan. Karena apabila tujuannya untuk pemuasan nafsu saja 

hal tersebut dapat diqiyaskan dengan berbahaya. Apabila suatu hari 

                                                           
10 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 12-14. 



 

 

timbul dampak negatif KDRT misalnya, maka tujuan pernikahan tidak 

sesuai dengan syariat islam dan merugikan salah satu pihak. 

4. Pernikahan Sirri Menurut Hukum Islam 

Pernikahan sirri adalah pernikahan yang dilakukan dibawah 

tangan (tidak mempunyai kekuatan hukum) karena tidak dicatatkan 

di KUA (Kantor Urusan Agama). Di dalam hukum islam 

keharusan mencatatkan pernikahan dianalogikan kedalam 

pencatatan dalam masalah transaksi utang piutang yang dalam 

situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Perkara 

pencatatan perkawinan meskipun perkara administratife namun 

tidak bertentangan dengan syariat dan sesuai dengan semangat 

Alqur’an. Apabila dihubungkan dengan kaidah fikih 

ف اإلمام على الرعية منوط بالمصلحة  تصر 

“Suatu tindakan pemerintah berintikan terjaminnya kemaslahatan 

rakyatnya.” 

Kemaslahatan dalam menyusun kebijakan dapat dibenarkan 

selama tidak bertentangan dengan dalil qat’i. sebab penetapan 

hukum berdasarkan kemaslahatan merupakan salah satu prinsip 

dalam penetapan hukum islam. Maka perlu pula memperhatikan 

kepada tujuan disyari’atkannya hukum (maqasid al-shariah) 

dengan harapan sesuatu yang dikerjakan manusia tidak lepas dari 

kemaslahatan. Oleh karena itu perkawinan yang tidak dicatatkan 



 

 

akan menimbulkan madharat bagi suami isteri atau pihak lain yang 

terkait. 

Sebuah kaidah fikih menjelaskan bahwa “menghindari 

kemadharatan harus didahulukan dari pada menutup 

kemaslahatan.” 

Kaidah tersebut Nampak dalam nikah sirri, meski sah secara agama 

namun orang-orang sengaja menutup mata atas resiko-resikodan 

kemadlaratan yang akan terjadi. 11 

5. Nikah Paksa Menurut Hukum Islam 

Nikah paksa di dalam islam dikenal dengan ijba>r. Ijba>r 

terjadi karena adanya kekuasaan wali yang disebut dengan hak 

ijba>r. Hak tersebut dimiliki oleh ayah dan kakek terus keatas. Di 

dalam nikah paksa (ijba>r) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi 

disamping memenuhi rukun nikah sebagaimana pernikahan biasa.  

ijba>r digunakan oleh madzhab syafi’i. Syarat nikah paksa 

(ijba>r) di dalam madzhab Shafi’i, yaitu: mempelai laki-laki harus 

sepadan dengan mempelai perempuan, maskawin harus di bayar 

secara tunai oleh mempelai laki-laki, antara mempelai perempuan 

dan mempelai laki-laki tidak ada permusuhan baik yang jelas 

                                                           
11 Ali Akbar, “Nikah Sirri Menurut Perspektif Alqur’an,” Jurnal Ushuluddin, 2 (2014), 

220-221. 



 

 

maupun terselubung, antara wali dan mempelai perempuan tidak 

ada permusuhan yang nyata. 12 

Apabila syarat ijbar telah terpenuhi maka pernikahan dapat 

dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Alasan 

wali memiliki hak ijba>r adalah memperhatikan kepentingan orang 

yang diwalikan, sebab tidak punya kemampuan untuk memikirkan 

kemaslahatan bagi dirinya atau belum dapat menggunakan akalnya 

untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya. Maka 

ijba>r sebagai bentuk tanggung jawab dan kasih sayang wali 

terhadap anak perempuannya. Esensi ijba>r  bukan paksaan 

melainkan pengarahan.13 

B. Pernikahan menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) 

1. Pengertian Perkawinan Menurut KHI 

Menurut kompilasi hukum Islam, pernikahan adalah akad 

yang sangat kuat atau miitsaqan ghalidzan untuk mentatai perintah 

Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah (pasal 2 KHI) Dan 

perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga 

yang sakinah mawaddah wa rohmah.14 Sedangkan akad nikah 

menurut KHI adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan 

Kabul yang diucapkan mempelai pria atau wakilnya disaksikan 

oleh 2 orang saksi (Pasal 1 huruf c KHI). 
                                                           

12 Agus Salim, Risalah Nikah, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 114-115. 
13 Kurniawati, “Hak Ijbar Wali Nikah Menurut Pandangan Dosen Aktivis Gender di 

STAIN Ponorogo,”Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo,2016), 19-20. 
14 Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, 4. 



 

 

2. Syarat dan Rukun Perkawinan Menurut KHI 

Untuk melakukan perkawinan harus ada: calon suami, 

calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul. Kelima hal 

tersebut dinamakan rukun Pernikahan/perkawinan. pasal Syarat 

calon mempelai menurut KHI: 

a. Didasarkan kepada persetujuan bebas masing-masing calon 

mempelai. 

b. Pada dasarnya satu suami untuk satu isteri dan sebaliknya, 

kecuali mendapat dispen dari Pengadilan Agama dengan 

memenuhi syarat Poligami 

c. Pria harus telah berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun 

d. Bagi calon mempelai dibawah usia 21 tahun harus mendapat 

izin dari masing-masing kedua orang tua 

e. Termasuk dalam larangan perkawinan dua orang yang: 

memiliki hubungan darah sebagaimana disebutkan dalam pasal 

8 Undang-undang Perkawinan. 

f. Seorang yang masih terikat dengan tali perkawinan dengan 

orang lain, kecuali mendapat izin dari pengadilan. 

g. Seorang yang telah cerai untuk kedua kalinya tidak boleh 

mengulang perkawinannya lagi selama hukum masing-masing 

agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak 

menentukan lain. 

h. Seorang wanita yang habis masa iddahnya 

i. Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan 

yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. 

Peraturan Menteri Agama No.3 tahun 1975 tentang pencatatan 

nikah, talak dan rujuk. 

 

Syarat wali menurut KHI, yaitu: yang menjadi wali 

haruslah laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam dan aqil 

baligh. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Wali 

nasab terdiri dari 4 kelompok. Kelompok pertama adalah garis 

lurus keatas, yaitu ayah, kakek terus keatas. Kedua, kelompok 

kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan 



 

 

keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, 

yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan 

keturunan laki-laki mereka. Keempat kelompok saudara laki-laki 

kandung kakek, saudar laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-

laki mereka. 

Syarat wali yang lain menurut KHI, yaitu: yang paling 

berhak menjadi wali adalah wali aqrab (yang lebih dekat). Apabila 

dalam suatu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang 

paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari 

kerabat yang hanya seayah. Apabila dalam suatu kelompok sama 

derajat kekerabatannya maka harus mengutamakan yang lebih tua 

dan memenuhi syarat-syarat wali. Apabila wali udzur atau tidak 

memenuhi syarat sebagai saksi maka yang berhak menjadi wali 

bergeser pada wali berikutnya yaitu wali hakim. 

Keharusan adanya saksi nikah menurut KHI (Kompilasi 

Hukum Islam) karena saksi dalam pekawinan merupakan rukun 

pelaksanaan akad nikah dan setiap perkawinan harus disaksikan 

oleh dua orang saksi. Yang dapat ditunjuk sebagai saksi ialah 

orang laki-laki yang beragama islam, berakal, adil, akil baligh dan 

tidak tunarungu atau tuli. 

Menurut Kompilasi Hukum Islam, akad ijab diucapkan 

sendiri oleh wali nikah, dan wali nikah dapat mewakilkan kepada 



 

 

orang lain. Yang berhak mengucap qabul ialah calon mempelai 

laki-laki, qabul dapat diwakilkan dengan memberi kuasa secara 

tegas secara tertulis. Apabila wali atau mempelai wanita keberatan 

calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak dapat 

dilangsungkan. 

Sedangkan pemberian mahar, calon mempelai pria wajib 

membayar mahar kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, 

bentuk, dan jenisnya di sepakati oleh kedua belah pihak. Mahar 

diberikan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh 

ajaran islam. apabila mahar hilang sebelum diserahkan, maka dapat 

diganti dengan barang lainyang sama bentuk dan jenisnya atau 

nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga mahar.15  

3. Pernikahan Dini menurut KHI 

Usia perkawinan di dalam Kompilasi hukum Islam diatur 

dalam pasal 15 ayat 1. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pembatasan 

usia perkawinan bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah 

tangga. Sehingga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai 

yang telah mencapai umur-umur yang di tetapkan dalam pasal 7 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-

kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 

berumur 16 tahun. 16 

                                                           
15 Ibid., 72-77 
16 Kompilasi Hukum Islam, (Graha Media Press, 2014), 338. 



 

 

Dari uraian pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tersebut, 

jelas bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam pernikahan dini tidak 

dianjurkan demi kemaslahatan keluarga yang akan dibina. Begitu pula 

yang tertera dalam penjelasan pasal 7 ayat 1 bahwa adanya batasan 

minimal usia perkawinan bertujuan untk menjaga kesehatan suami 

isteri dan keturunan. Namun demikian, pernikahan dini diperbolehkan 

dengan syarat mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama 

(pasal 7 ayat 1Undang-undang Nomor 1 tahun 1974). 

4. Pernikahan Sirri Menurut KHI  

Telah diketahui bahwa perkawinan sirri adalah perkawinan 

yang dilakukan dibawah tangan tanpa dicatatkan di Kantor Urusan 

agama. Dalam hal ini telah disinggung dalam Bab II Pasal 2 PP No.9 

tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang 

melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di 

Kantor Urusan Agama. Setiap orang yang akan melangsungkan 

perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana 

perkawinannyakepada pegawai pencatat ditenpat perkawinan akan 

dilangsungkan selambat lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan 

dilangsungkan. Kemudian pegawai pencatat meneliti apakah syarat-

syarat telah terpenuhi. Kemudian pegawai pencatat nikah 

mengumumkan dan menandatangani pengumuman tentang 

pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara 



 

 

menempel surat pengumuman pada suatu tempat yang sudah di 

tentukan dan mudah dibaca oleh umum. 

Dalam pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan, bagi mereka yang 

melakukan perkawinan menurut agama islam pencatatan dilakukan di 

Kantor Urusan Agama untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti 

dari adanya perkawinan tersebut. 

Kemudian pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam 

menerangkan bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta 

nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.17 

Dari pemahaman terhadap ketiga dasar tersebut, pernikahan sirri tidak 

mempunyai kekuatan hukum karena pernikahannya tidak dapat 

dibuktikan. Tidak ada bukti yang dapat diterima di muka hukum 

apabila telah terjadi pernikahan kecuali akta nikah yang dibuat oleh 

Pegawai Pencatat Nikah. 

5. Pernikahan Paksa Menurut KHI 

Hukum Islam Indonesia menetapkan persetujuan calon 

memepelai sebagai salah satu syarat perkawinan. Persetujuan ini 

penting agar masing-masing suami dan isteri memasuki gerbang 

perkawinan dan berumah tangga, benar-benar dapat dengan senang 

hatimembagi tugas, hak dan kewajibannya secara proporsional. Agar 

tercapai tujuan perkawinan. Apabila salah satu atau kedua mempelai 

tidak setuju dengan pernikahan tersebut maka akad nikah tidak dapat 

                                                           
17 M. Thohir Maloko, “Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam”, Sipakalebbi’ Vol 1 No.2 

(2014), 228-229. 



 

 

dilangsungkan. Dan apabila akad nikah (secara paksa) tetap 

dilaksanakan maka tetap dapat di batalkan dalam jangka waktu 6 bulan 

setelah bebas dari ancaman atau menyadarinya. 

Adapun bentuk persetujuan dari para calon mempelai, KHI 

pasal 16 ayat 2 menjelaskan bentuk persetujuan calon mempelai 

wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan 

atau isyarat tapi dapat juga berupa diamdalam arti selama tidak ada 

penolakan yang tegas. Kemudian Dalam pasal 17 ayat 3 KHI 

disebutkan bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna 

rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang 

dapat dimenegerti. Selanjutnya dalam pasal 17 ayat 1 dinyatakan pula 

bahwa sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah 

menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua 

saksi nikah. 

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa hak ijbar tidak lagi 

diakui oleh KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan Undang-undang No. 1 

tahun 1974 tentang perkawinan. Apabila terjadi perkawinan secara 

paksa maka para pihak berhak mengajukan pembatalan.18 

 

 

                                                           
18 Rahmawati, Peran Wali dan Persetujuan Mempelai Perempuan (Tinjauan Atas Hukum 

Islam Konvensional dan Hukum Islam Indonesia), 

https//www.google.co.id/url?sa=source=web&rct=j&url=http://ejournal.uin.malang.ac.id/index.ph

p/. (diakses pada tanggal 20 Juli 2018, jam 00:03), 10-11 



 

 

C. Perkawinan menurut Undang Undang No.1 tahun 1976 tentang    

Perkawinan 

1. Pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 

tahun 1974 tentang Pernikahan 

Pengertian perkawinan telah disebutkan dalam pasal 1 

Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 sebagai ikatan 

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 

suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa. 

Sebagai negara yang berdasar Pancasila dimana sila 

pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka 

perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama. Sehingga 

tidak hanya mempunyai unsur lahir tetapi juga rohani. 

Tentulah orang-orang islam melakukan perkawinan 

menurut hukum agamanya. Hal tersebut sebagaimana disebutkan 

dalam pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah apabila 

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu. Kemudian tata cara perkawinan 

sebagaimana dijelaskan dalam pasal 12 UUP termasuk 

pencatatan perkawinan.19  

 

                                                           
19 Idris Ramulyo, Hukum Petkwainan Islam (Suatu Analisis Undang-undang No.1 tahun 

1974 dan Kompilasi Hukum Islam), (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 2-3. 



 

 

2. Syarat dan Rukun Nikah menurut Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Pernikahan  

Pernikahan dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan 

rukun yang telah ditentukan oleh masing-masing agama dan 

kepercayaannya. Sehingga untuk mengetahu rukun nikah harus 

melihat pada ketentuan perkawinan masing-masing agama dan 

kepercayaan yang berbeda-beda. Sedangkan mengenai syarat-

syarat sahnya pernikahan, Undang Undang no.1 tahun 1974 

mengatur bahwa pernikahan dapat dianggap sah apabila 

memenuhi syarat-syarat tertentu.  

Pernikahan sah apabila dilakukan atas persetujuan bebas 

antara suami isteri. Artinya tidak ada paksaan di dalam 

perkawinan. Pada asasnya tidak diperbolehkan poligami (satu 

orang suami memiliki dua orang isteri atau lebih) kecuali 

mendapat Izin dari Pengadilan Agama dengan syarat-syarat 

yang berat dan harus mendapat izin dari isteri pertama seta 

adanya kepastian dari pihak suami untuk mampu menjamin 

kehidupan isteri-isteri dan anak-anaknya. Selain itu juga harus 

berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. 

Dari segi umur, Undang-undang Perkawinan memberikan 

syarat batas minimal usia perkawinan untuk pria 19 tahun dan 

untuk wanita 16 tahun. Apabila calon mempelai berusia 

dibawah 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua mereka. 



 

 

Dan bagi calon mempelai yang berusia dibawah 19 tahun (pria) 

dan 16 tahun (wanita) harus mendapat dispensasi dari 

Pengadilan Agama. 

Undang-undang perkawinan juga menetapkan syarat 

berdasarkan hubungan anatar calon mempelai. Dimana tidak 

diperbolehkan menikah apabila masih ada hubungan darah 

keatas (orang tua terus keatas) dan kebawah (anak dan cucu 

terus keatas), kesamping (saudara, saudara orang tua dan 

saudara neneknya), berhubungan semenda (mertua,anak tiri, 

menantu dengan ibu/bapak tiri), berhubungan susuan (orang tua 

dan bibi/paman susuan), berhubungan saudara dengan isteri 

(ipar) atau sebagai bibi atau keponakan dari isteri, dalam hal 

seorang suami beristri lebih dari seorang, mempunyai hubungan 

yang oleh agamanya atau peraturan lain dilarang kawin.  

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan 

orang lain juga dilarang melakukan perkawinan dengan orang 

lain kecuali ada dispensasi dari Pengadilan. Begitu juga seorang 

ynag telah cerai untuk kedua kalinya tidak dapat melakukan 

perkawinan kembali sepanjang hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaan itu tidak menentukan lain. Seorang 

wanita yang telah habis masa iddahnya juga tidak boleh 

mengulang penikahannya.  



 

 

Syarat lain yang berdasar pada peraturan yaitu 

perkawinan harus dilaksanakan menurut tata cara perkawinan 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.Peraturan 

Menteri Agama No. 3 tahun 1975 tentang pencatatan nikah, 

talak dan rujuk.20 

3.  Perkawinan Dini Menurut Undang –undang Nomor 1 tahun 1974 

tentang perkawinan 

Sebagiman disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) bahwa 

Undang-undang perkawinan menetapkan batas minimal usia 

perkawinan bagi pria dan wanita. Batas minimal usia 

perkawinan bagi laki-laki adalah 19 tahun dan bagi perempuan 

19 tahun. Dimana terjadi calon mempelai berusia kurang dari 21 

tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya (Pasal 6 ayat 

(2)). Dan apabila calon mempelai laki-laki berusia kurang dari 

19 tahun dan perempuan kurang dari 16 tahun, maka wajib 

mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. 21 

Dari uraian diatas bahwa Pernikahan dini tidak dilarang 

kecuali memenuhi syarat adanya dispensasi nikah dari 

Pengadilan Agama. Selain itu pernikahan juga harus dilakukan 

dengan tidak meninggalkan syarat perkawinan sebagaimana 

diatur dalam undang-undang Perkawinan. Pasal 6 ayat (1) 

                                                           
20 Ibid., 58-59 
21 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. (Graha Media Press, 2014), 
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menjelaskan bahwa pelaksanaan perkawinan harus dilakukan 

atas persetujuan kedua calon mempelai. 

   4. Perkawinan Sirri Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 

Tentang perkawinan 

Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974, perkawinan 

bukan hanya perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan 

perbuatan keagamaan. Hal tersebut berdasar pada pasal 2 ayat (1) 

Undang-undang Perkawinan. Didalamnya ditegaskan bahwa 

perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum 

agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Dengan demikian 

sahnya perkawinan bukan tergantung pada adanya pencatatan 

perkawinan.  

Mengenai pencatatan perkawinan terdapat dalam pasal 2 

ayat 2 Undang-Undang Perkawinan , dalam hal ini hanyalah 

sebagai kegiatan aadministratif saja dan tidak berpengaruh pada 

sahnya perkawinan.22 Dapat disimpulkan bahwa nikah sirri 

menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dianggap sah akan 

tetapi tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak memenuhi 

syarat administratif sebagaiman tercantum pada pasal 2 ayat 2 

Undang Undang Perkawinan. 

                                                           
22 Enik Isnaini, “Perkawinan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan 

Hak Asasi Manusia”, Journal Independent, vol. 2 No.1, 58-59 



 

 

5.Perkawinan Paksa Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang perkawinan 

Perkawinan paksa berhubungan dengan kerelaan calon 

mempelai laki-laki maupun perempuan untuk dinikahkan. Di 

dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 

disebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan 

kedua calon mempelai. Dalam hal ini apabila terjadi pemaksaan 

atau pernikahan tanpa kemauan si mempelai sendiri maka dapat 

dikatakan pernikahan tersebut tidak sah. Dikarenakan pasal 6 ayat 

1 termasuk kedalam syarat sahnya perkawinan menurut Undang-

undang Nomor 1 tahun 1974. 

Kerelaan sebagai syarat sahnya perkawinan di jelaskan 

dalam penjelasan pasal 6 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 

1974 sebagai berikut: oleh karena perkawinan mempunyai maksud 

agar suami dan isteri dapat membentuk Keluarga yang kekal dan 

bahagia, dan sesuai pula dengan hak azazi manusia maka 

perkawinan harus disetujuioleh kedua belah pihak yang 

melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak 

manapun.23  

 

 

 

                                                           
23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, (Graha Media Press, 2014), 
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D. Mas}lah}ah  Menurut Hukum Islam 

1. Pengertian Mas}lah}ah 

Kata Mas}lah}ah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

diartikan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. 

Sehingga kata “kemaslahatan” memiliki arti kegunaan, kebaikan, 

kemanfaatan, kepentingan. kata Mas}lah}ah  merupakan antonim atau 

lawan kata dengan “mudharat”. “mudharat” artinya rugi atau buruk.24 

Apabila diartikan secara bahasa, jama’ dari kata adalah 

Mas}lah}ah jama’ dariyang hakikatnya sama dengan  َصْلَح yang artinya 

mendatangkan kebaikan.25 

Sebagaimana pendapat Ibn Mandhur dalam Lisan Al-Arab, 

Mas}lah}ah satu arti dengan s}alaah, bentuk tunggal dari mas}alih. 

Sehingga arti Mas}lah}ah sama dengan manfaat. Dengan demikian dapat 

dikatakan sebagai Mas}lah}ah apabila mengandung manfaat baik. 

manfaat baik yang dimaksud yaitu manfaat yang didapat dengan cara  

menarik seperti menarik hal-hal yang bersifat menguntungkan atau 

menolak atau menghindari seperti menghindari hal-hal yang 

merugikan dan menyakitkan.26 

Singkatnya, pengertian Mas}lah}ah dalam bentuk tunggal, 

maupun jama’ semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara 

asal maupun dengan proses. Seperti menghasilkan kenikmatan dan 

                                                           
24 Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 128. 

25 Ahmad Khusairi, Evolusi Ushul Fiqih Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum 

Islam (Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu, 2013), 79. 
26 Malthuf Siroj, Paradigma Ushul Fiqih Negoisasi Konflik antara Maslahah dan Nash, 

(Yogyakarta:CV.Pustaka Ilmu, 2013), 11. 



 

 

faedah atau mencegah dan menjaga, seperti menjauhi kemadharatan 

dan penyakit.27 

Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum Syara’ (Allah) 

adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk 

mencapai ketertiban nyata antara pencipta dan mahluknya.28 

2. Tujuan Mas}lah}ah 

Tujuan Mas}lah}ah dapat dilihat dari pengertian atau definisi 

Mas}lah}ah. Para ahli ushul berbeda-beda dalam mendefinisikan 

Mas}lah}ah. Ada yang mendefinisikan bahwa maslahah meraih 

kemanfaatan atau menolak kemadlaratan. Ada juga yang 

mendefinisikan sebagai bentuk perbuatan yang bermanfaat yang telah 

di perintahkan oleh Syari’ (Allah) kepada hamba-Nya untuk 

memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dan ada pula yang 

mendefinisikan bahwa maslahah adalah memelihara tujuan syara’ 

dengan cara menolak segala sesuatu yang dapat merusak mahluk. 

Dari definisi-definisi tersebut dapat diketahui bahwa tujuan 

dari maslahah adalah memelihara tercapainya tujuan syara’ yaitu 

menolak madlarat dan meraih Mas}lah}ah.29 

3. Landasan Yuridis Mas}lah}ah 

Kemaslahatan Manusia dipengaruhi oleh ruang dan waktu. 

Artinya apabila sesuatu dipandang mashlahat hari ini belum tentu 

                                                           
27 Siroj, Paradigma Ushul, 12. 
28 Syafe’I, Ilmu Ushul Fiqih, 117. 
29 Muhammad Ma’shum Zein, Ilmu Ushul Fiqih, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 116-

117. 



 

 

dipandang demikian pada masa dahulu atau masa yang akan datang. 

dan sesutau yang dianggap maslahah bagi seseorang belum tentu orang 

lain menganggapnya sebagi maslahah. Sifat maslahah itu relatif 

menurut terjadinya perubahan baik manusia, lingkungan atau situasi 

(masa) sesuai dengan kaidah: 

بِتَْغيِراألَْزَماِن واألَْمَكنَة متَْغيُِراألَْحَكاِ   

Artinya: Hukum berubah menyesuaikan keadaan zaman dan keadaan 

tempat 

Landasan yuridis menetapkan Mas}lah}ah Al-Mursalah sebagai 

dalil hukum didasarkan pada dalil ‘aqli (rasio) dengan melihat para 

sahabat yang juga melakukan maslahah. Para sahabat telah 

menghimpun Alqur’an menjadi mushaf karena hawatir Alqur’an bisa 

hilang. Perintah dan larangan nabi tentang itu tidak ditemukan. Selain 

itu, Para sahabat menggunakan maslahah mursalah sesuai dengan 

tujuan syara’ sehingga harus diamalkan sesuai tujuannya tersebut. 

Mengesampingkannya berarti mengesampingkan tujuan syara’ dan hal 

itu jelas termasuk perbuatan batal dan tegas tegas dilarang. Oleh 

karena itu wajib berpegang pada maslahah. Karena Mas}lah}ah adalah 

pegangan pokok yang berdiri sendiri dan tidak keluar dari pegangan 

pokok lainnya. Tujuan pelembagaan hukum islam adalah untuk 

merealisir kemaslahatan. Sementara kemaslahatan itu sifatnya 



 

 

temporal, akan senantiasa berubah, sesuai dengan situasi kondisi 

manusia. 

Dengan demikian, landasan yuridis pemikiran konsep ini 

adalah realitas kehidupan sosial, dimana syariat islam dalam berbagai 

peraturan dan hukumnya mengarah pada terwujudnya kemaslahatan. 

Penempatan kemaslahatan sebagai sumber hukum skunder menjadikan 

hukum islam luwes dan fleksibel.namun perlu dicatat bahwa 

penerapan maslahah ini terbatas pada bidang muamalah saja dan tidak 

dapat menjangkau bidang ibadat  karena lapangan ibadat menjadi hak 

perogratif Allah.30  

D. Klasifikasi Mas}lah}ah 

Mas}lah}ah dapat dibagi menjadi beberapa bagian: 

1. Dari sisi eksistensinya 

a. Mas}lah}ah Mu’tabarah 

Mas}lah}ah Mu’tabarah adalah maslahah yang 

keberadaannya diperhitungkan oleh syara’ seperti maslahah yang 

terkandung dalam masalah pensyariatan hukum Qisas bagi 

pembunuhan sengaja, sebagai simbol pemeliharaan jiwa 

manusia.bentuk ini termasuk dalam Qiyas (analogi). Misalnya 

menyamakan hukum keharaman semua minuman yang 

                                                           
30 Mohammad Rusfi, “Validitas Maslahat al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum”.Al-

‘Adalah, Vol. XII No. 1 (2014), 66-68. 



 

 

memabukkan dengan menganalogikan pada Khamr yang 

keharamannya telah di tetapkan dalam nash. 

b. Mas}lah}ah Mulghah 

Mas}lah}ah Mulghah adalah maslahah yang dibuang karena 

bertentangan dengan syara’ atau berarti maslahah yang lemah dan 

bertentangan dengan Mas}lah}ah yang lebih utama. 

Contoh: Terkandung Mas}lah}ah dalam hak seorang isteri 

menjatuhkan talak kepada suami, tetapi hal ini tidak diakui oleh 

syara’, sebab hak menjatuhkan talak dimiliki suami dan putusan ini 

dimungkinkan karena pertimbangan psikologis kemanusiaan. 

Contoh lainnya yaitu putusan denda kafarat bagi seorang 

raja yang berhubungan seksual dengan istrinya di siang hari di 

bulan Ramadhan yang seharusnya memerdekakan budak diganti 

dengan puasa selama 2 bulan berturut turut. Bentuk maslahahnya 

yaitu seorang raja dengan mudah dapat membayarnya sehingga ia 

berpindah pada denda berikutnya yaitu berpuasa Selama 2 bulan 

berturut turut. 

c. Mas}lah}ah Mursalah 

Mas}lah}ah Mursalah adalah Mas}lah}ah yang didiamkan oleh 

syara’. Artinya tidak diakui dan tidak dibatalkan secara eksplisit 

atau kemaslahatan yang keberadaannya tidak disinggung syara’ 

atau didiamkan.  



 

 

Contoh: Pembukuan al-Qur’an menjadi mushaf, system 

penjara bagi pelaku tindak pidana, pengadaan mata uang dengan 

system sirkulasinya dan lain sebagainya. 

2. Dari sisi muatan substansinya 

a. Mas}lah}ah Dlaruriyah (kepentingan Primer) 

Mas}lah}ah Dlaruriyah berkaitan dengan penegakan atau 

kepentingan agama dan dunia. Dimana tanpa kedatangannya 

menimbulkan cacat atau cela. Ini merupakan dasar utama begi 

beberapa maslahah lain. 

b. Mas}lah}ah Hajiyyah (kepentingan Skunder) 

Mas}lah}ah Hajiyyah dibutuhkan dalam menghilangkan 

kesukaran dalam kehidupan mukallaf dan memberikan 

kelonggaran. Ini merupakan penyangga kepentingan primer. 

c. Mas}lah}ah Tah}siniyah  (Kepentingan Pelengkap) 

Mas}lah}ah Tah}siniyah artinya mengambil apa-apa yang 

sesuai dengan apa yang terbaik dari kebiasaan dan menghindari 

cara-cara yang tidak disenangi oleh orang baik dan bijak. Ini 

merupakan penopang Hajiyyah. 

Dilihat dari kandungan maslahah, Mas}lah}ah Tah}siniyah  

dapat dibedakan menjadi:  

1. Mas}lah}ah Al‘ammah yaitu kemaslahatan umum yang 

menyangkut kepentinagn orang banyak. Yang dimaksud bukan 



 

 

harus kepentingan semua orang, akan tetapi bisa saja untuk 

kepentingan sebagian besar ummat. 

2. Mas}lah}ah Alkhas}s}ah 

Kemaslahatan yang sifatnya pribadi. Seperti kemaslahatan 

pemutusan hubungan perkawinan dengan seorang yang 

dinyatakan hilang. 

Sedangkan dilihat dari segi berubah atau tidaknya Musthafa 

al-Syalabi membaginya pada 2 bagian, yaitu: 

1. Mas}lah}ah Altsubitsh 

Maslahah yang sifatnya tetap, tidak berubah sampai ahir zaman 

2. Mas}lah}ah Almutaghoyyirah 

Yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan 

perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. 

Kemaslahatan ini berkaitan dengan permasalahan 

muamalah dan adat kebiasaan.31 

Antara Mas}lah}ah Dlaruriyah, Mas}lah}ah Hajiyyah  dan 

Mas}lah}ah Tah}siniyah saling berhubungan, artinya pertimbangan 

unsur pelengkap (hajiyyah) tidak boleh membatalkan pada tujuan 

asal atau primer. Maka unsur pelengkap sebagai penyempurna bagi 

kepentingan skunder dan skunder sebagi pelengkap atau 

penyempurna kepentingan primer. 

                                                           
31 Muksana Pasaribu, “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum 

Islam”, Journal Justitia Vol.1 No.04 (2014). 16 Juli 15:30, 355-356. 



 

 

3. Dari sisi akomodasinya dengan lingkungan sosial 

a) Mas}lah}ah yang dapat beradaptasi dengan perubahan ruang, waktu 

dan lingkungan social, sebab objek utamanya adalah masalah 

social kemasyarakatan dan hukum-hukum kebiasaan (adat) 

b) Mas}lah}ah yang berwatak konstan. Berlaku bagi ibadah mahdhah 

dan ritual keagamaan. 

E. Kehujjahan Mas}lah}ah 

Para ulama’ ushul fikih sepakat bahwa Mas}lah}ah mu’tabarah 

dapat dijadikan hujjah dalam hukum islam. mereka juga sepakat bahwa 

Mas}lah}ah al-mulghah dan Mas}lah}ah al-Gharibah tidak dapat dijadikan 

hujjah dalam menetapkan hukum islam. Sedangkan Mas}lah}ah 

mursalah diterima jumhur ulama’ sebagai salah satu metode 

menetapkan hukum syara’. 

Menurut ulama’ hanafiyah, menjadikan Mas}lah}ah mursalah 

sebagai dalil disyariatkan maslahah tersebut berpegang pada hukum. 

Yang dimaksud hukum adalah ayat, hadits atau ijma’ sebagai illat atau 

jenis sifat yang menjadikan illat tersebut dipergunakan oleh nash 

sebagai illat suatu hukum. 

Mas}lah}ah mursalah diterima oleh kalangan malikiyah dan 

hanabilah sebagai hujjah. Malikiyah dan hanabilah menetapkan syarat-

syarat bahwa kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara’ dan 

termasuk kedalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara 

umum. selain itu bersifat rasional dan pasti sehingga benar-benar 



 

 

menghasilaknmanfaat dan menghindari atau menolak madharat. Syarat 

yang terahir, menyangkut kepentingan orang banyak bukan pribadi. 

Bagi Syafi’iyah, Mas}lah}ah sebagi salah satu dalil syara’.akan 

tetapi Imam Syafi’i memasukkannya kedalam Qiyas. Imam Al-Ghazali 

juga menerima Mas}lah}ah mursalah sebagai hujjah dengan syarat, 

mashlahah itu sejalan dengan tindakan-tindakan syara’, tidak 

meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara’ dan termasuk 

kedalam dharuri, baik pribadi maupun orang banyak. 

Lalu jumhur ulama’ menetapkan Mas}lah}ah dapat menjadi 

hujjah jika hasil induksi terhadap ayat atau hadits yang menunjukkan 

bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia 

dan kemaslahatan manusia dipengaruhi perkembangan zaman tempat 

dan lingkungan sehingga akan kesulitan jika terbatas pada hukum-

hukum yang ada saja. 

Mas}lah}ah Mursalah secar prisipil dapat diterima oleh para 

ulama’ ushul fiqih meskipun dengan syarat yang berbeda-beda. 

Sehingga ada kelompok yang langsung bisa menerima dan ada juga 

yang lebih berhat-hati karena hawatir apabila digunakan sebagai 

metode penetapan hukum, hanya sekedar kehendak hawa nafsu dan 

akal semata.32 

 

 

                                                           
32 Pasaribu, “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam,” 
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F. Kedudukan Mas}lah}ah  

Kedudukan Mas}lah}ah sangat penting. Sebagai sebuah tujuan, 

Mas}lah}ah akan selalu menjadi tolak ukur setiap penetapan hukum 

(tasyri’) dan dalam hal ini kedudukan hukum (syari’ah) tidak lebih 

sebagai sarana dalam rangka mencapai tujuan.33 

Mas}lah}ah juga dipandang sebagai salah satu landasan Islami. 

Sebagaimana telah disebutkan bahwa sistem hukum dalam islam 

ditegakkan atas prinsip-prinsip meniadakan kesulitan, menjamin 

kemaslahatan manusia secara umum, dan mewujudkan keadilan yang 

menyeluruh.34 

Kedudukan Mas}lah}ah merupakan bagian dari syariat yang tidak 

boleh dikesampingkan, meskipun ia tidak disebut dalam nash secara 

tekstual namun secara substansial dihajatkan oleh manusia dalam 

membangun kehidupan.35 

Kalangan ulama malikiyah dan Hanabillah menggunakan 

Mas}lah}ah mursalah sebagai hujjah Syar’iyyah dan dalil hukum islam. 

beberapa argument yang diutarakan oleh golongan tersebut antar 

alain: 

1. Adanya perintah Alqur’an QS.al-Nisa’ ayat 59 agar 

mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada Al-qur’an 

dan Sunnah, dengan wajh al-istidlal bahwa perselisihan itu terjadi 

                                                           
33 Ibid., 15-16. 
34 Ibid., 16. 
35 Ibid., 359. 



 

 

karena ia merupakan Mas}lah}ah baru yang tidak ditemukan 

dalilnya dalam Alqur’an dan Sunnah. Ayat Alqur’an tersebut 

secara tidak langsung memerintahkan mujtahid untuk 

mengembalikan persoalan baru yang dihadapi kepada Alqur’an 

dan Sunnah dengan mengacu pada prisip Mas}lah}ah. 

2. Hadits muadz bin Jabal. Dalam hadits itu, Rasulullah SAW 

membenarkan dan memberi restu kepada Muadz untuk melakukan 

Ijtihad apabila maslahah yang perlu diputuskan hukumnya tidak 

terdapat dalam Alqur’an dan Sunnah.  

3. Tujuan pokok penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan 

kemaslahatan bagi umat manusi. Kemaslahatan manuis akan 

selalu berbah dan bertambah sesuai kenajuan zaman. Dlam kondisi 

seperti ini, akan muncul permasalahan-permasalahan baru yang 

hukumnya belum ditegaskan dalam Alqur’an dan Sunnah. 

4. Pada masa sahabat banyak muncul persoalan baru yang belum pernah 

terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Untuk mengatasi hal tersebut 

banyak sahabat yang melakukan ijtihad berdasarkan Mas}lah}ah 

mursalah. Cara demikian telah menjadi kesepakatan para sahabat.   

Kalangan Syafi’iyah ulama Hanabilah tidak menjadikan Mas}lah}ah 

mursalah sebagai hujjah Syar’iyah da dalil hukum islam. diantara argument yang 

mereka kemukakan yaitu: 



 

 

1. Maslahah ada yang dibenarkan oleh Syara’/ hukum islam, 

ada ynag ditolak dan ada yang diperselisihkan atau tidak 

ditolak dan tidak pula dibenarkan. Bagi mereka 

menggunakan Mas}lah}ah mursalah  sebagai hujjah sama 

dengan mendasarkan penetapan hukum islam terhadap 

sesuatu yang meragukan dan mengambil satu diantara dua 

kemungkinan (kebolehjadian) tanpa disertai dalil yang 

mendukung. 

2. Sikap menjadikan Mas}lah}ah mursalah sebagai hujjah 

menodai kesucian hukum Islam dengan mempertrutkan 

hawa nafsu dengan dalih Mas}lah}ah. Maksudnya, dengan 

cara ini akan banyak penetapan hukum Islam yang 

didasarkan atas kepentingan hawa nafsu. Sebab, dunia 

terus bertambah maju dan seiring dengan hal tersebut akan 

muncul hal-hal baru yang menurut nafsu dipandang sebagai 

maslahah. 

3. Hukum islam telah lengka dan sempurna. Menjadikan 

Mas}lah}ah mursalah sebagai hujjah dalam menetapkan 

hukum Islam, berarti secara tidak langsung tidak mengakui 

karakter kelengkapan dan kesempurnaan hukum Islam itu. 

Demikian pula memandang Mas}lah}ah Mas}lah}ah Mas}lah}ah 

mursalah sebagai hujjah akan membawa dampak bagi 



 

 

terjadinya perbedaan hukum Islam disebabkan perbedaan 

kondisi dan situasi.36 
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BAB III 

NIKAH PAKSA (TUMBUK) DI KEPUH RUBUH SIMAN PONOROGO 

A. Pelaksanaan Nikah Paksa (tumbuk) di Kepuh Rubuh Siman Ponorogo 

Pelaksanaan nikah paksa (tumbuk) tidak berbeda dengan 

pernikahan biasa. Denagn menggunakan rukun nikah yaitu: Akad, istri, 

suami, wali dan dua orang saksi.37 Nikah paksa (tumbuk) dilakukan 

apabila ada laporan dari masyarakat tentang pelanggaran norma susila, 

biasanya pelaku sudah diamati gerak geriknya oleh warga sejak lama, 

apabila berkali-kali diketahui mencurigakan dan mengarah kepada zina 

atau kumpul kebo atau sudah pernah diperingatkan namun tidak 

diindahkan maka akan segera dilaporkan dan dilakukan penggerebegan. 

Penggerebgan itu dilakukan apabila pelaku tertangkap basah sedang 

melakukan zina atau kumpul kebo. Sedangkan bagi yang ketahuan hamil 

diluar nikah akan dipanggil oleh Tokoh Masyarakat dan diminta supaya 

bertanggung jawab: Bapak Purnomo selaku Ketua RT setempat 

mengatakan: 

“Saya kalau menerima laporan, langsung datang ketempat dan 

mencari informasi apakah benar dan siapa saja saksinya. Pelakunya 

akan diamankan agar tidak kabur dan biasanya akan diadakan 

musyawarah karena segera akan dinikahkan.”38 

 

Nikah paksa (tumbuk) telah dilaksanakan di desa Kepuh Rubuh 

dengan cara ijab qabul sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan. 
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Informan yang bernama Bapak Purnomo saat di wawancarai tentang cara 

melaksanakan nikah paksa (tumbuk) mengatakan: 

“Kalau cara nikahnya sama seperti cara menikah seperti biasa, ada 

walinya, saksi, dan calon mempelai.”39 

Wali yang menikahkan para pelaku zina dan kumpul kebo adalah 

wali nasab, apabila tidak memungkinkan menggunakan wali nasab karena 

tiadanya wali nasab, maka menggunakan wali hakim. Atau karena aturan 

pemerintah bahwa Pegawai Pencatat Nikah tidak boleh menikahkan secara 

sirri dan apabila menikahkan secara sirri akan terjerat hukum maka yang 

ditunjuk untuk menikahkan adalah tokoh masyarakat. Sebagimana 

diungkapkan oleh bapak Imam Mustaqiem:  

“Walinya itu wali nasab, karena kan tidak mungkin kalau menikah 

tanpa wali kan tidak sah, maka dari itu setelah ada izin dari 

walinya untuk dinikahkan, barulah pasangan zina dan kumpul kebo 

itu dinikahkan”40 

Perbedaan nikah paksa (tumbuk) dengan pernikahan biasa adalah 

tidak dicatatkan di KUA (Kantor Urusan Agama). Nikah yang dilakukan 

merupakan nikah bawah tangan (sirri). Dan pernikahan akan dilaksanakan 

dirumah pelaku. Dari beberapa pelaku yang telah dinikahkan sebagian ada 

yang tetap tinggal dan menjadi keluarga, ada yang pisah, dan ada yang 

pergi meninggalkan desanya. Bapak Imam Mustaqiem selaku modin desa 

Kepuh Rubuh memberikan keterangan:  

“Dari nikah paksa (tumbuk) yang telah dilakukan hasilnya macam-

macam, ada yang terus menjadi keluarga, memiliki anak dan 

tempat tinggal dan menjadi suami isteri sampai sekarang. Ada juga 

                                                           
39 Thoyib, Hasil Wawancara, 22 Desember 2017, Jam 15:00 WIB. 
40 Imam Mustaqiem, Hasil Wawancara, 21 Desember 2017, Jam 19:02 WIB. 



 

 

yang setelah dinikahkan keluar dari desa. Ada juga yang tetap 

melanjutkan sekolahnya karena masih sekolah.”41 

Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa pelaku nikah 

paksa bukan hanya orang dewasa yang sudah tidak bersekolah lagi, akan 

tetapi juga remaja usia sekolah. 

Salah satu pelaku usia sekolah adalah Ika. Dari kasus Ika, pelaku 

dinikahkan karena telah melanggar jam bertamu, ia menerima tamu laki-

laki dari luar Kepuh Rubuh pada malam hari dan berduaan di dalam rumah 

yang sepi. Perbuatannya yang melanggar diketahui oleh pamannya yang 

sekaligus tetangganya yang diam diam mengawasi. Saat itu Ibu Ika sedang 

bekerja dan rumah dalam keadaan kosong. Sehingga terjadilah keduanya 

sampai masuk kedalam kamar dan didapati oleh pamannya dalam keadaan 

tanpa busana. Hingga akhirnya paman pelaku melaporkan keduanya 

kepada ketua RT dan melarang mereka untuk mengenakan pakaian hingga 

Ketua RT datang sebagai bukti telah terjadi pelanggaran.  

Dari adanya bukti tersebut, keduanya dinikahkan keesokan 

harinya, dengan wali dan saksi hasil musyawarah semalam setelah 

diketahuinya pelanggaran tersebut. Wali yang menikahkan keduanya 

bukanlah ayah dari Ika akan tetapi seorang tokoh agama setempat. 

Menurut keterangan informan yaitu bapak mustaqiem (Modin Desa 

Kepuh Rubuh):  
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“Kasus yang terbaru itu masih remaja mbak, namanya Ika, usia 

sekolah. Ya umur anak SMA. Itu karena anak perempuan itu 

sendiri sedang sendiri di rumah, trus temannya laki-laki main ke 

rumah, karena tidak ada yang mengawasi akhirnya terjadi 

perbuatan asusila. Waktu itu yang mengetahui pertama kali 

pamnnya sendiri.”42 

Menurut keterangan informan lain yaitu Bapak Toyib selaku ketua 

RT setempat:  

“Yang laki-laki itu datang ke rumah yang perempuan dua kali pada 

malam itu. Yang pertama dia pulang, lalu kembali lagi sekitar jam 

11 malam. Ibu si perempuan itu masih bekerja, jadi tidak ada orang 

di rumah. Mungkin waktu itu paman pelaku itu mengetahui ada 

kendaraan bermotor yang terparkir di depan rumah pelaku. 

Akhirnya paman pelaku masuk kedalam rumah dan mendapati 

keduanya di dalam kamar dengan keadaan tanpa busana. Waktu itu 

sama pamannya dilarang pakai baju sebagai bukti. Tapi setelah 

kami datang akhirnya ya kami suruh pakai baju.”43 

Dalam kasus yang lain, seorang janda dipaksa menikah dengan 

laki-laki dari luar daerah yang sering datang kerumahnya. Laki-laki 

tersebut adalah temannya sendiri. Dari keterangan yang didapatkan penulis 

dari Modin desa Kepuh Rubuh, pelaku dinikahkan karena terbukti 

melakukan perbuatan zina sampai hamil di luar nikah. Keduanya 

dinikahkan oleh ayah dari janda tersebut. Dan setelah dinikahkan 

keduanya meninggalkan desa Kepuh Rubuh dan tinggal di luar daerah. 

Menurut keterangan bapak Imam Mustaqiem selaku modin desa Kepuh 

Rubuh: 

“Kasus-kasus yang pernah terjadi itu ada juga yang janda, punya 

teman laki-laki dari luar daerah. Itu yang perempuan sampai hamil. 

Pada saat itu akhirnya ya dinikahkan, walinya bapaknya sendiri, 

tetapi setelah dinikahkan keduanya keluar dari desa, mungkin 
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karena malu sehingga mengasingkan diri dan sampai sekarang 

tidak diketahui statusnya apakah masih suami isteri atau sudah 

bercerai.”44 

Ada juga kasus yang lain lagi, pelaku adalah seorang jejaka desa 

Kepuh Rubuh dan perawan dari desa lain. Keduanya terbukti melakukan 

zina, dan pada akhirnya keduanya dinikahkan atas laporan warga. 

Keduanya dinikahkan oleh ayah dari mempelai perempuan. Keterangan 

dari informan yang bernama Sri: 

“Laki-lakinya itu orang sini, tapi yang perempuan dari desa lain. 

Gara-gara kumpul kebo akhirnya dinikahkan.”45 

Menurut salah satu tokoh masyarakat desa Kepuh Rubuh, 

meskipun pelaku masih remaja atau masih bersekolah pernikahan akan 

tetap dilakukan. Alasannya, kalaupun mereka belum memasuki usia yang 

sah untuk melakukan pernikahan menurut undang-undang yang berlaku, 

akan tetapi perbuatan yang dilakukannya telah membuktikan bahwa 

pelaku telah memiliki keberanian dan dianggap mampu untuk 

mempertanggung jawabkan perbuatannya. Sehingga pernikahan akan tetap 

dilakukan. 

Apabila ada sebab tertentu yang menghalangi pernikahan dan tidak 

memungkinkan untuk dilaksanakan pernikahan, misalnya salah satu atau 

kedua pelaku berstatus menikah, maka sanksi yang diterapkan adalah 

denda berupa bahan bangunan atau sesuai kebijakan hasil musyawarah. 
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Bapak Imam Mustaqiem selaku modin desa Kepuh Rubuh 

mengungkapkan:  

“Kalau yang berstatus sudah punya suami atau sudah punya isteri, 

kalau ada pihak yang keberatan untuk dilaksanakan nikah, dan 

tidak memungkinkan maka ya disuruh bayar denda, dendanya 

biasanya bahan bangunan.”46 

Menurut informan yaitu Bapak Imam Mustaqiem selaku modin 

(Tokoh Masyarakat) Desa Kepuh Rubuh Siman Ponorogo, pernikahan 

yang dilakukan apabila salah satu pihak tidak mencintai maka 

menyebabkan batalnya pernikahan. 

“Jika dalam pernikahan salah satu pihak, baik calon suami maupun 

calon isteri tidak mencintai berarti nikah menjadi batal karena 

syarat nikah itu tidak boleh ada paksaan, harus dengan kemauan 

dan persetujuan”47 

Dari uraian hasil keterangan para informan, penulis 

menyimpulkan, bahwa ijab qabul nikah paksa di desa Kepuh Rubuh Siman 

Ponorogo dilaksanakan sebagaimana pernikahan diatur dalam hukum 

islam. dengan memenuhi syarat dan rukun. Akan tetapi dilakukan secara 

sirri (tidak dicatat di KUA). Oleh karena itu pelaksanaan nikah paksa 

(Tumbuk) dari hasil penggerebegan dan pelaksanaannya secara sirri 

tersebut perlu dikaji dari tinjauan manfaat (Mas}lah}ahnya). 

B. Tujuan Nikah Paksa (tumbuk) di Kepuh Rubuh Siman Ponorogo 

Mengenai nikah paksa (tumbuk) tokoh masyarakat 

mendefinisaknnya dalam dua bagian. Yang pertama definisi tentang nikah 

itu sendiri dan yang kedua definisi tentang nikah paksa (tumbuk). Tokoh 
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masyarakat Desa Kepuh Rubuh Siman Ponorogo mendefinisikan nikah 

sebagai akad persatuan antara laki-laki dan perempuan yang didasari 

dengan suka-sama suka, adanya persetujuan antara mempelai laki-laki dan 

mempelai perempuan dan memenuhi persyaratan dan rukun perkawinan 

sebagimana diatur dalam hukum Islam. Seperti yang disampaikan oleh 

informan bapak Imam Mustaqiem sebagai Modin (tokoh masyarakat) Desa 

Kepuh Rubuh Siman Ponorogo sebagai berikut: 

“Definisi nikah menurut saya penyatuan laki-laki laki dengan 

perempuan. Yang termasuk dalam definisi nikah adalah dasar suka 

sama suka, adanya persetujuan dari si laki-laki dan perempuan 

yang akan menikah, dan memenuhi syarat dan rukun 

pernikahan.”48 

Sedangkan definisi nikah paksa (tumbuk) informan menjelaskan 

bahwa nikah paksa (tumbuk) merupakan pernikahan yang sebenarnya 

termasuk kedalam nikah sirri karena tidak dicatatkan di KUA dan 

penyebabnya adalah melakukan zina atau kumpul kebo baik berakibat 

hamil atau tidak hamil. Sebagaimana diungkapkan oleh bapak Imam 

Mustaqiem selaku Modin (Tokoh masyarakat) Desa Kepuh Rubuh Siman 

Ponorogo sebagai berikut: 

“Nikah tumbuk itu sebenarnya masuk kedalam nikah sirri, karena 

tidak dicatatkan di KUA, dan nikah tumbuk itu biasanya 

disebabkan ketahuan melakukan zina atau kumpul kebo baik 

berakibat hamil atau tidak hamil setelah sebelumnya sudah di 

peringatkan.”49 

Tentang macam-macam pernikahan yang terjadi di Desa Kepuh 

Rubuh Siman Ponorogo, Informan menyampaikan bahwa di desa Kepuh 
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Rubuh pernah terjadi nikah dini, nikah sirri dan nikah paksa (tumbuk). 

Sebgaimana yang di katakan oleh informan bapak Imam Mustaqiem : 

“Memang yang terbaru ini kasus nikah paksa (tumbuk), akan tetapi 

dahulu juga pernah ada nikah dini tetapi itu sudah lama dan hanya 

satu kasus, ada juga nikah sirri yang disebabkan hamil diluar nikah 

akan tetapi pelaku menyerahkan diri untuk dinikahkan.”50 

Diantara penyebab atau faktor nikah paksa (tumbuk) dan nikah sirri 

60% dikarenakan hamil di luar nikah dan penyebab nikah sirri adalah 

terlalu lama menunggu hari pernikahan padahal sudah lama direncanakan 

dan para pihak sudah terlalu dekat sehingga segera dinikahkan agar tidak 

terjadi kehawatiran akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.selain itu 

nikah sirri juga disebabkan untuk mempererat tali silaturahmi antar 

keluarga mempelai. 

“Faktor-faktor nikah paksa (tumbuk) dan nikah sirri itu macam-

macam, 60% itu disebabkan hamil duluan, kalau nikah sirri itu 

penyebabnya menunggu terlalulama, misalnya ada yang ditetapkan 

hari pernikahannya 5-6 bulan yang akan datang, nah ini bagi 

sebagian orang terlalu lama dan terlanjur sudah dekat ahirnya 

mengambil solusi nikah sirri, atau ada penyebab lain yaitu untuk 

memepererat silaturahmi kedua keluarga mempelai.”51 

Usia pernikahan paksa (tumbuk) bervariasi, mulai dari remaja usia 

SMA sampai orang dewasa yang sudah berkeluarga, pelakunya biasanya 

memiliki pasangan dari luar Desa Kepuh Rubuh. Sedangkan untuk 

pernikahan lainnya seperti nikah sirri itu kebanyakan sudah usia dewasa 

diatas 21 tahun, sedangkan nikah dini yang pernah terjadi itu usianya 16 
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tahun dan itu melalui sidang di Pengadilan Agama. Bapak Imam 

Mustaqiem menyampaikan: 

“Pelaku nikah paksa (tumbuk) usianya beda-beda, ada yang masih 

SMA, ada yang sudah berkeluarga, biasanya pasangannya itu 

datang dari luar Kepuh Rubuh. kemudian usia nikah sirri itu 

kebanyakan memang usia diatas 21 tahun yang sudah menetapkan 

hari pernikahan akan tetapi dirasa terlalu lama sehingga 

memutuskan untuk nikah sirri terlebih dahulu, kalau yang nikah 

dini, yang pernah terjadi itu usianya dibawah 16 tahun, 

penyebabnya memang walinya khawatir terhadap anaknya. ”52 

Kasus yang menyebabkan Nikah paksa diantaranya ketahuan 

melakukan zina/kumpul kebo setelah diperingatkan berkali-kali, atau 

ketahuan hamil diluar nikah. 

“Faktor nikah paksa (tumbuk) itu memang karena ketahuan berzina 

atau kumpul kebo, akan tetapi ada juga yang ketahuan hamil diluar 

nikah. Apabila terjadi seperti itu, maka pelaku akan dipanggil oleh 

tokoh masyarakat dan mau tidak mau harus 

mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu dengan nikah 

paksa.”53 

Informan mengungkapkan bahwa ada Mas}lah{ah (manfaat) dari 

pernikahan sirri dan nikah paksa (tumbuk). Mas}lah{ah (manfaat) dari nikah 

sirri diantaranya untuk menghindari hamil di luar nikah. Sedangkan 

Mas}lah{ah (manfaat) dari nikah paksa (tumbuk) selain bentuk pertanggung 

jawaban juga untuk menjaga agar pergaulan yang demikian tidak 

merajalela. Bapak Imam Mustaqiem mengatakan: 

“Mas}lah{ah (manfaat) yang dapat diambil dari nikah sirri itu 

menghindari hamil di luar nikah, karena kebanyakan yang sudah 

terjadi itu karena lamanya waktu menunggu tanggal pernikahan, 

                                                           
52 Imam Mustaqiem, Hasil Wawancara, 21 Desember 2017, Jam 19:53 WIB. 
53 Imam Mustaqiem, Hasil Wawancara, 21 Desember 2017, Jam 19:56 WIB. 



 

 

sedangkan Mas}lah{ah (manfaat) yang dapat diambil dari nikah 

paksa (tumbuk) suapaya pelaku bertanggung jawab dan pergaulan 

seprti itu tidak tambah banyak.”54 

Nikah paksa (tumbuk) dilaksanakan di desa Kepuh Rubuh akibat 

ada warga desa tersebut yang melanggar norma susila yaitu zina dan 

kumpul kebo. Warga desa Kepuh Rubuh sepakat dengan adanya peraturan 

tersebut, dengan beberapa tujuan seperti: agar memberi efek jera kepada 

pelaku, desa mereka terhindar dari kesan negatif, ingin warga desa Kepuh 

Rubuh lebih religius, dan menjaga penerapan norma susila agar tidak 

bergaul terlalu bebas dengan lawan jenis yang merugikan dirinya dan 

orang lain. Informan yang bernama ibu Ayati mengatakan: 

“Agar desa ini tertib. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan 

dibatasi supaya tidak sembarangan sampai terjadi perbuatan-

perbuatan tercela.”55 

Tanggapan selanjutnya dari salah satu warga desa Kepuh Rubuh yaitu 

mbak Sari: 

“Jaman sekarang itu banyak yang pergaulannya terlalu bebas, 

maka dari itu nikah paksa (tumbuk) itu bisa jadi pelajaran buat 

masyarakat.”56 

Dari pernyatan tersebut diatas dapat diketahui bahwa warga Desa 

Kepuh Rubuh memahami Peraturan tentang nikah Paksa (tumbuk) sebagai 

sebuah sarana untuk mendidik warga untuk menciptakan lingkungan yang 

tertib. Bapak Imam Mustaqiem (Modin desa Kepuh Rubuh) juga 

mengungkapkan:  
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“Peraturan itu ada untuk menyadarkan masyarakat tentang norma-

norma yang berlaku terutama norma agama, norma kesopanan dan 

norma susila. Agar desa Kepuh Rubuh ini masyarakatnya terdidik 

kesadarannya untuk menaati dan menghormati norma norma 

tersebut.”57 

Dari pernyataan tersebut dapat di pahami, bahwa nikah paksa 

(tumbuk) di Kepuh Rubuh memiliki manfaat dan tujuan yaitu: memberi 

efek jera kepada para pelaku, dan dapat menjadi contoh bagi warga yang 

lain agar tidak melakukan hal yang serupa. 

Adanya aturan tersebut bukan berarti membatasi secara total 

pergaulan dengan lawan jenis.berarti melarang warga untuk bertamu ke 

rumah lawan jenis. Sebagimana yang di ungkapkan Bapak Tayip selaku 

RT:  

“Warga tidak dilarang untuk bertamu kepada lawan jenis. Akan 

tetapi walaupun ada peraturan seperti itu, kadang sebagian warga 

itu kurang memperhatikan pergaulan anak-anaknya. Anaknya 

ditinggal kerja, tidak ada yang ngawasi, akhirnya terjadi hal-hal 

yang tidak diinginkan pada anak perempuannya sebab ada 

temannya laki-laki yang datang kerumah dan rumah dalam keadaan 

kosong”58 

Ditambah keterangan dari informan yang bernama Santi:  

“Boleh saja kalau mau bertamu ke rumah tetangga atau teman yang 

lawan jenis. Tapi kalau kejadian nikah paksa (tumbuk) itu biasanya 

melanggarnya itu sampai melakukan perbuatan-perbuatan tercela, 

seperti kumpul kebo, atau berduaan ditempat sepi. Jadi boleh saja 

tapi ada batasnya.”59, 

Keterangan diatas menunjukkan bahwa masyarakat desa Kepuh 

Rubuh memahami tujuan dari peraturan tersebut bukanlah untuk 
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membatasi secara keseluruhan pergaulan laki-lkai dan perempuan, akan 

tetapi sebagai sebuah batasan atau peringatan agar berhati-hati dan tidak 

melanggar norma susila. 

 Warga yang mengetahui sebuah pelanggaran harus melapor 

kepada Tokoh Masyarakat setempat agar warga tidak main hakim sendiri. 

Apabila pelanggaran benar-benar terjadi, para tokoh masyarakat tidak mau 

gegabah, tetapi akan mengupayakan solusi terbaik melalui musyawarah 

terlebih dahulu dengan keluarga pelaku pelanggaran dan pelaku itu sendiri. 

Imam Mustaqiem selaku modin desa Kepuh Rubuh menyatakan:  

“jadi apabila terjadi pelanggaran, pelaku itu diamankan agar tidak 

kabur. Supaya bertanggung jawab dan warga tidak main hakim 

sendiri. Dan kita adakan musyawarah sebelum melaksanakan nikah 

paksa (tumbuk).”60 

Bapak Purnomo selaku Ketua RT setempat mengatakan: 

“Saya kalau menerima laporan, langsung datang ketempat dan 

mencari informasi siapa saja saksinya. Pelakunya akan diamankan 

agar tidak kabur dan biasanya akan diadakan musyawarah karena 

akan segera  dinikahkan.”61 

Dari pernyataan diatas, dapat difahami bahwa musyawarah 

bertujuan membuktikan bahwa peristiwa pelanggaran tersebut benar benar 

terjadi dan tidak sembarangan melakukan nikah paksa. Selain itu, 

musyawarah dilakukan agar masalah dapat diselesaikan tanpa adanya 

kekerasan dan perbuatan-perbuatan main hakim sendiri.  

Dari pernyataan para informan, penulis menyimpulkan bahwa 

nikah paksa (tumbuk) sebagai sebuah peraturan yang membangun dengan 
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manfaat memberikan efek jera dan solusi bagi pelaku zina atau kumpul 

kebo agar di masa yang akan datang pergaulan yang demikian tidak 

semakin meraja lela dan merusak pergaulan sosial. Selain itu juga menjadi 

contoh pelajaran bagi warga lain agar tidak melanggar norma-norma yang 

hidup di masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

TINJAUAN MAS}LAH}AH  TERHADAP NIKAH PAKSA (TUMBUK) DI 

KEPUH RUBUH SIMAN PONOROGO 

A. Pelaksanaan Nikah Paksa (Tumbuk) di Desa Kepuh Rubuh Siman 

Ponorogo 

Pernikahan dalam hukum Islam dijelaskan sebagai akad yang 

membentuk ikatan karena didalam prosesnya terdapat ijab (pernyataan 

penyerahan dari pihak perempuan) yang dilakukan oleh wali dan Kabul 

(pernyataan penerimaan dari pihak lelaki).62 

Dijelaskan oleh bapak Imam Mustaqiem sebagai Modin (tokoh 

masyarakat) Desa Kepuh Rubuh Siman Ponorogo sebagai berikut, 

terpenuhinya syarat nikah atas dasar suka sama suka. Namun kenyataan 

peneliti menemukan fakta yang ada di desa Tumbuk terjadinya nikah 

paksa tumbuk dikarenakan masyarakat ada yang melangar aturan adat dan 

telah kumpul kebo. 

Kemudian nikah paksa (tumbuk) dipahami oleh masyarakat desa 

kepuh rubuh Siman Ponorogo sebagai pernikahan sebagaimana pernikahan 

biasa. Namun nikah paksa (tumbuk) disebabkan seseorang telah melanggar 

peraturan dilarang zina atau kumpul kebo. dimana pelaksanaan pernikahan 

tersebut tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah sehingga 

digolongkan kedalam nikah sirri. 

                                                           
62 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif, 

(Yogyakarta: UII Press 2011), 20-21. 



 

 

Pernikahan meiliki Rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Adapun 

rukun-rukun pernikahan antara lain: 

1. akad 

2. Wali 

3. Mempelai laki-laki 

4. Mempelai perempuan 

5. Dua orang saksi 

Sedangkan syarat-syarat pernikahan yang harus di penuhi antara lain: 

a. Syarat akad Ijab qabul: 

1. Adanya lafadz menikahkan atau mengawinkan 

2. Lafadz ijab qabul diucapkan dengan jelas 

3. Menggunakan bahasa yang dapat dipahami 

4. Tidak boleh terikat oleh waktu 

5. Tidak boleh dilakukan dengan sindiran 

b. Syarat wali: 

1. Laki-laki  

2. Baligh  

3. Berakal  

4. Tidak dipaksa  

5. Adil  

6. Tidak sedang ihram  

Syarat yang harus dipenuhi oleh mempelai laki-laki antara lain: 

1. Bukan mahram dari calon isteri  



 

 

2. Atas kemauan sendiri 

3. Jelas orangnya  

4. Tidak sedang ihram 

Syarat yang harus dipenuhi mempelai perempuan antara lain: 

1. Tidak ada halangan syara’, artinya tidak bersuami, bukan mahram 

dan tidak sedang dalam masa iddah. 

2. Merdeka 

3. Mau menikah atas kemauan sendiri 

4. Jelas orangnya  

5. Tidak sedang ihram 

Syarat yang harus dimiliki dua orang saksi:  

1. Laki-laki  

2. Baligh  

3. Berakal  

4. Adil  

5. Dapat mendengar dan melihat  

6. Tidak dipaksa  

7. Tidak sedang ihram 

8. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul63 

Rukun dan syarat perkawinan menjadi hal yang sangat penting dan tidak 

dapat ditinggalkan. Bila pernikahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu 
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atau beberapa syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan maka 

pernikahan tersebut tidak sah hukumnya. 

Adanya kerelaan sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan sebagaimana 

diungkapkan bapak Imam Mustaqiem selaku Modin Desa Kepuh Rubuh Siman 

Ponorogo, jika dalam pernikahan baik pernikahan biasa atau pernikahan paksa 

(tumbuk) salah satu pihak baik calon suami maupun calon isteri tidak mencintai 

satu sama lain berarti pernikahan yang dilakukan menjadi batal karena syarat 

nikah itu tidak boleh ada paksaan, harus dengan kemauan dan persetujuan. 

Syarat dan rukun pernikahan telah diatur dalam beberapa peraturan. Selain 

fiqih, syarat dan rukun pernikahan juga diatur di dalam Undang-undang nomor 1 

tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.  

Adapun syarat dan rukun pernikahan paksa (tumbuk) di desa Kepuh Rubuh 

Siman Ponorogo Bapak Purnomo selaku Ketua RT menjelaskan, rukun nikah 

dalam nikah paksa (tumbuk) telah terpenuhi dengan adanya wali, saksi, dan calon 

mempelai. 

Dari teori tentang rukun pernikahan dan pelaksanan nikah paksa (tumbuk) 

di desa Kepuh Rubuh Siman Ponorogo, penulis menganalisa bahwa syarat dan 

rukun dalam pelaksanaan nikah paksa (tumbuk) telah memenuhi syarat dan rukun 

sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam. Sehingga pernikahan yang 

dilakukan dihukumi sah dengan terpenuhinya syarat dan rukun nikah tersebut. 

Berdasarkan data di lapangan, pelaksanaan nikah paksa (tumbuk) hampir 

sama dengan pelaksanaan pernikahan biasa. Terdapat sedikit perbedaan dalam tata 



 

 

caranya pelaksanaannya, Yaitu pada nikah paksa (tumbuk) didasari adanya 

pelanggaran terhadap peraturan sehingga memiliki sifat memaksa sebagai sanksi 

dan tidak adanya pencatatan perkawinan. Sedangkan pernikahan biasa dilakukan 

dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama, 

Karena dilakukan dengan dasar-dasar dan prinsip pernikahan menurut hukum 

islam.  

Dari uraian tersebut, antara teori tentang rukun dan syarat pernikahan 

dengan pelaksanaan nikah paksa (tumbuk) di Desa Kepuh Rubuh Siman 

Ponorogo, menurut analisis penulis nikah paksa (tumbuk) di Desa Kepuh Rubuh 

Siman Ponorogo dilakukan dengan syarat dan rukun pernikahan yang legkap, 

hanya saja dasar dari pernikahan paksa (tumbuk) bukanlah dasar sesungguhnya 

dari pernikahan. Karena dasar sesungguhnya dari pernikahan adalah rasa suka 

sama suka dan melaui proses sebagaimana ditentukan oleh Islam, yaitu melalui 

proses khitbah (pelamaran) terlebih dahulu. Dan nikah paksa (tumbuk) tetap sah 

meskipun dilakukan secara sirri. 

Pernikahan menurut hukum Islam dapat dibagi dalam beberapa macam, 

antara lain: perkawinan dini, perkawinan sirri dan perkawinan paksa. Dari ketiga 

macam tersebut pernikahan mempunyai perbedaan. 

Pertama, Perkawinan dini menurut hukum Islam. perkawinan dini 

menurut Hukum islam adalah perkawinan yang terjadi pada pasangan dengan usia 

di bawah usia minimal perkawinan. Didalam hukum Islam batas minimal usia 

perkawinan adalah telah mencapai baligh. Usia baligh perempuan adalah 9-12 



 

 

tahun yang ditandai dengan datangnya haidh, sedangkan usia baligh laki-laki 

adalah 10-15 tahun yang ditandai dengan mimpi basah. Jadi perempuan dan laki-

laki yang telah mencapai masa balighnya dapat melakukan perkawinan menurut 

hukum islam. 

Dari uraian tentang perkawinan menurut hukum islam, apabila dilihat dari 

sisi umur, pelaku nikah paksa (tumbuk) sebagian adalah orang dewasa dan 

sebagian usia SMA. Dalam pandangan hukum Islam dalam usia tersebut para 

pelaku telah dinyatakan baligh dan terkena taklif (beban hukum).  

Beragamnya usia dalam perkawinan paksa (tumbuk) meliputi remaja dan 

dewasa telah diungkapkan oleh bapak Imam mustaqiem selaku Modin Desa 

Kepuh Rubuh Siman Ponorogo bahwa kasus yang terbaru tentang nikah paksa 

(tumbuk) pelakunya adalah anak SMA. Dimana peristiwanya dijelaskan oleh 

bapak Imam Mustaqiem selaku Modin Desa kepuh Rubuh bahwa ada seorang 

anak perempuan usia SMA yang sedang sendiri di rumah pada malam hari, 

Kemudian datanglah  seorang laki-laki bukan warga desa Kepuh Rubuh yang 

diduga temannya masuk ke dalam rumah tersebut, karena tidak ada yang 

mengawasi akhirnya terjadi perbuatan asusila. Peristiwa tersebut pertama kali 

diketahui oleh paman Ika yang juga masih tetangganya. 

Sehingga menurut analisa penulis, menurut hukum Islam pernikahan yang 

mereka lakukan bukan lagi termasuk kedalam pernikahan dini. Karena pernikahan 

tersebut telah memenuhi syarat balighnya para pelaku pernikahan. Dimana usia 

pelaku termuda usianya sudah termasuk kedalam usia baligh karena pelaku 



 

 

perempuan telah melewati usia 12 tahun dan pelaku laki-laki telah berusia diatas 

15 tahun.  Selain itu mereka dinikahkan karena berzina dan kumpul kebo. Dari 

penyebab tersebut dapat diketahui bahwa para pelaku adalah orang-orang yang 

telah memiliki kemampuan biologis sehingga diketahui secara jelas bahwa para 

pelaku tersebut sudah baligh. 

Kedua, perkawinan sirri menurut hukum islam. Nikah sirri adalah nikah 

yang dilakukan secara diam-diam atau di bawah tangan. Nikah sirri menurut 

hukum Islam sah saja hukumnya. Karena dalam hukum Islam pencatatan 

pernikahan tidak disyariatkan di dalam nash. sehingga pencatatan perkawinan 

bukan suatu hal yang wajib dilakukan.     

Pelaksanaan nikah paksa (tumbuk) dilakukan dengan prosesi ijab qabul 

antara wali dari mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki dan dilakukan di 

hadapan para tokoh masyarakat dan warga sekitar. 

Dari uraian tentang teori nikah sirri menurut hukum islam dan pelaksanan 

nikah paksa (tumbuk), penulis menganalisa bahwa nikah paksa (tumbuk) 

dinyatakan sah secara hukum islam, namun tidak memiliki kekuatan dimuka 

hukum karena tidak ada bukti yang sah atas pernikahan yang dilakukan. 

Ketiga, nikah paksa menurut hukum Islam. Di dalam hukum Islam nikah 

paksa di kenal dengan itilah ijbar. Esensi Ijbar sebenarnya bukanlah pemaksaan 

menikah akan tetapi bentuk tanggung jawab wali terhadap anak gadisnya yang 

belum dewasa. Hak ijbar dimiliki oleh wali. Yaitu ayah dan kakek terus ke atas. 



 

 

Alasan adanya hak ijbar bagi wali merupakan suatu bentuk perhatian terhadap 

anak gadisnya yang belum bisa melihat kemaslahatan bagi dirinya. 

Nikah paksa (tumbuk) di Desa Kepuh Rubuh Siman Ponorogo terjadi 

bukan atas paksaan wali terhadap anak perempuannya. Akan tetapi, ada sebab lain 

dimana sebab tersebut tidak berhubungan sama sekali dengan peran wali terhadap 

anak perempuannya.  

Bapak RT Desa Kepuh Rubuh menjelaskan tentang sebab pernikahan 

paksa (tumbuk) di Desa Kepuh Rubuh Siman Ponorogo dilakukan sebab adanya 

laporan dari masyararakat bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap larangan 

melakukan Zina dan Kumpul Kebo. setelah menerima laporan, bapak purnomo 

selaku Ketua RT akan mendatangi  tempat kejadian perkara. Disana beliau akan 

mencari informasi apakah laporan tersebut benar dan siapa saja saksinya. Apabila 

terbukti benar, pelakunya akan diamankan agar tidak kabur dan biasanya akan 

diadakan musyawarah karena segera akan dinikahkan. 

Dari adanya teori tentang nikah paksa (ijbar) dan pelaksanaan nikah paksa 

(tumbuk) penulis dapat menganalisis, bahwa keduanya memiliki makna 

“pemaksaan” yang berbeda. Sehingga, kata paksa yang dimaksud dalam nikah 

paksa (tumbuk) berbeda dengan kata paksa dalam ijbar yang berarti kewenangan 

wali untuk menikahkan anak gadisnya yang belum dewasa. 

Selain dalam hukum Islam, Perkawinan juga dibahas dalam Undang-

undang Perkawinan. Adapun menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan, perkawinan disebutkan sebagai ikatan lahir batin antara 



 

 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan yang maha Esa. 

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan antara 

lain Pasal 6 sampai 1264: 

1. Dilakukan tanpa paksaan 

2. Pada asasnya satu orang suami memiliki dua orang isteri atau lebih 

kecuali mendapat izin dari Pengadilan Agama 

3. Usia minimal bagi laki-laki 19 tahun sedangkan untuk perempuan 19 

tahun 

4. Bagi yang berusia dibawah 21 tahun harus mendapat izin dari orang 

tua 

5. tidak diperbolehkan menikah apabila masih ada hubungan darah keatas 

(orang tua terus keatas) dan kebawah (anak dan cucu terus keatas), 

kesamping (saudara, saudara orang tua dan saudara neneknya), 

berhubungan semenda (mertua,anak tiri, menantu dengan ibu/bapak 

tiri), berhubungan susuan (orang tua dan bibi/paman susuan), 

berhubungan saudara dengan isteri (ipar) atau sebagai bibi atau 

keponakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari 

seorang, mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan 

lain dilarang kawin.  
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6. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain juga 

dilarang melakukan perkawinan dengan orang lain kecuali ada 

dispensasi dari Pengadilan. 

7. seorang ynag telah cerai untuk kedua kalinya tidak dapat melakukan 

perkawinan kembali sepanjang hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaan itu tidak menentukan lain. 

8. Seorang wanita yang telah habis masa iddahnya juga tidak boleh 

mengulang penikahannya. 

Sedangkan rukun pernikahan didalam Undang-undang Perkawinan tidak 

dibahas secara rinci. Melainkan secara singkat disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 

bahwa pernikahan dilaksanakan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan 

masing-masing. Sehingga rukun perkawinan menyesuaikan dengan aturan agama 

masing-masing. 

Nikah paksa (tumbuk) di Desa Kepuh Rubuh Siman Ponorogo sebagian 

dilakukan terhadap pelaku yang sudah berkeluarga. Dari kasus yang pernah ada, 

status telah berkeluarga dimiliki oleh seorang pelaku laki-laki. Dalam hal tersebut, 

tokoh masyaraakat akan memberikan kesempatan kepada pelaku yang sudah 

berkeluarga untuk meminta izin kepada isterinya agar pelaku dapat menikahi 

pasangan zinanya yang telah hamil.  

Mengenai kerelaan sebagai syarat sahnya perkawinan sebagaimana yang 

dijelaskan oleh bapak Imam Mustaqiem selaku Modin Desa Kepuh Rubuh Siman 

Ponorogo, apabila tidak dimungkinkan mendapat izin bagi yang sudah 



 

 

berkeluarga dan ada pihak yang keberatan untuk dilaksanakan nikah dan tidak 

memungkinkan dilakukan pernikahan paksa (tumbuk) maka hukuman 

penggantinya adalah  membayar denda. Dendanya biasanya berupa bahan 

bangunan 

Apabila seorang laki-laki memiliki isteri lebih dari seorang sebagaimana 

ditentukan dalam syarat sahnya perkawinan menurut undang-undang perkawinan, 

maka diharuskan mendapat izin dari pengadilan. Dimana pengadilan 

membutuhkan izin dari isteri pertama serta mempertimbangkan hal-hal lainnya 

yang berkaitan dengan poligami yang akan dilakukan. 

Dari teori tentang syarat dan rukun pernikahan menurut Undang-undang 

nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pelaksanaan nikah paksa (tumbuk) di 

Kepuh Rubuh Siman ponorogo, penulis menganalisa, bahwa pelaksanaan nikah 

paksa (tumbuk) tidak sesuai dengan salah satu syarat pernikahan menurut Undang-

undang Perkawinan, yaitu wajib adanya izin poligami dari pengadilan. Hal 

tersebut tidak terpenuhi karena pernikahan yang dilakukan adalah nikah sirri 

sehingga tidak memperhatikan keharusan adanya izin resmi dari pengadilan untuk 

beristeri lebih dari seorang.  

Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan, macam-macam perkawinan 

antara lain: perkawinan dini, perkawinan sirri dan perkawinan paksa. 

Pertama, Perkawinan dini menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan. Perkawinan dini memang tidak dijelaskan secara langsung 

dalam Undang-undang Perkawinan. Akan tetapi di dalam Undang-undang 



 

 

perkawinan disebutkan adanya batasan minimal usia perkawinan. Maka 

perkawinan dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang berusia 

kurang dari batas minimal usia perkawinan. Batas minimal usia pernikahan 

dijelaskan dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-undang Perkawinan. Dimana 

berlaku dispensasi pernikahan bagi yang tergolong usia dini dan diahruskan 

adanya izin dari orang tua bagi yang berusia kurang dari 21 tahun. sehingga dalam 

Undang-undang perkawinan, pernikahan dini diperbolehkan dengan adanya 

dispensasi dari Pengadilan Agama dan adanya izin dari Orang tua. 

Nikah paksa (tumbuk) di Desa kepuh Rubuh Siman Ponorogo dilakukan 

terhadap pelaku yang telah mencapai usia minimal perkawinan menurut undang-

undang perkawinan. Pelaku termuda yaitu perempuan berusia 17 tahun dan laki-

laki 19 tahun. selain itu para pelaku juga dimintakan izin terlebih dahulu kepada 

orang tuanya. 

Perkawinan dibawah umur atau pernikahan dini sebenarnya diperbolehkan 

oleh Undang-undang perkawinan. Akan tetapi calon mempelai yang masih di 

bawah umur harus mendapat izin dari orang tua dan dispensasi dari pengadilan 

Agama. Dispensasi perkawinan didapatkan dengan cara melalui sidang di 

Pengadilan Agama. 

Dari paparan teori menegenai perkawinan dini menurut Undang-undang 

Perkawinan dan pelaksanaan nikah paksa (tumbuk) di Desa kepuh Rubuh Siman 

Ponorogo penulis menganalisa, bahwa nikah paksa (tumbuk) yang dilaukan di 

Kepuh Rubuh Siman Ponorogo tidak melanggar batas usia perkawinan menurut 



 

 

Undang-undang Perkawinan karena usia yang telah melewati batas minimal usia 

perkawinan sebagainmana ditentukan dalam Undang-undang perkawinan dan juga 

telah mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali para pelaku untuk 

dilangsungkan perkawinan. 

Macam perkawinan yang kedua adalah perkawinan sirri. Apabila dikaji 

menurut Undang-undang perkawinan, perkawinan sirri adalah perkawinan yang 

melanggar pasal 2 ayat 2 Undang Perkawinan. Pasal tersebut menjelaskan adanya 

pencatatan perkawinan menurut undang-undang yang berlaku. Walaupun 

pernikahan sirri sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan keyakinannya 

(pasal 2 ayat 2) namun tidak adanya pencatatan perkawinan mengakibatkan 

pernikahan yang dilakukan tidak memiliki bukti yang sah menurut hukum. 

Nikah paksa (tumbuk) di Desa Kepuh Rubuh Siman Ponorogo dilakukan 

dihadapan tokoh masyarakat dan beberapa masyarakat Desa Kepuh Rubuh. 

Pernikahan yang dilakuakn tidak didaftarkan terlebih dahulu di Kantor Urusan 

Agama. Sehingga dalam pelaksanaan tersebut tidak ada Pegawai Pencatat Nikah 

yang hadir. 

Pernikahan yang tidak didaftarkan akan mendatangkan kesulitan bagi 

pelaku pernikahan itu sendiri. Khususnya dalam perbuatan hukum yang 

membutuhkan bukti telah dilakukannya perkawinan. Karena perkawinan erat 

kaitannya dengan hubungan darah. Sehingga dapat dipastikan pelaku pernikahan 

sirri akan kesulitan dalam mengurus kepentingannya seperti mengurus harta 

warisan misalnya. 



 

 

Dari teori tentang nikah sirri menurut Undang-undang perkawinan dan 

pelaksanaan Nikah Paksa (tumbuk) di Desa Kepuh Rubuh siman Ponorogo, 

penulis menganalisa bahwa nikah paksa (tumbuk) tersebut tidak memenuhi 

pencatatan perkawinan sebagai dasar perkawinan menurut Undang-undang Nomor 

1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sehingga mengakibatkan pelaku nikah paksa 

(tumbuk) akan mendapatkan kesulitan dalam mengurus segala kepentingan dirinya 

dan keluarganya. 

Macam perkawinan yang ketiga yaitu perkawinan paksa. Nikah paksa 

berlawanan dengan pasal 6 ayat 1 Undang-undang Perkawinan yang menyatakan 

harus ada kerelaan dari kedua calon mempelai. Sehingga nikah paksa adalah 

pernikahan yang dilakukan atas dasar paksaan orang lain tanpa adanya 

persetujuan dari kedua calon mempelai. Nikah paksa tidak dibenarkan menurut 

undang-undang Perkawinan. Karena kerelaan menjadi salah satu syarat sahnya 

perkawinan. 

Adanya nikah paksa (tumbuk) pasti tidak terlepas dari faktor-faktor atau 

penyebab sebgaimana dijelaskan oleh bapak Imam musatqiem, bahwa Faktor-

faktor nikah paksa (tumbuk) dan nikah sirri itu macam-macam. 60% penyebab 

nikah paksa (tumbuk) adalah hamil diluar nikah. 

Nikah paksa (tumbuk) di kepuh Rubuh Siman Ponorogo sebagimana 

diterangkan oleh bapak Imam Mustaqiem selaku Modin Desa Kepuh Rubuh, 

bahwa kasus-kasus yang pernah terjadi status pelakunya beragam, ada yang janda 

lalu punya teman laki-laki dari luar daerah. Keduanya berbuat zina hingga 



 

 

perempuan tersebut hamil dan akhirnya kedua orang tersbut dinikahkan. Ijab 

pernikahannya dilakukan oleh walinya sendiri, tetapi setelah dinikahkan keduanya 

pergi meninggalkan desa tersebut. Dan hingga saat ini keberadaan pelaku tersebut 

tidak diketahui begitu pula statusnya saat ini apakah masih suami isteri atau sudah 

bercerai. Penyebab lain yang mengharuskan nikah paksa (tumbuk) yaitu terjadinya 

kumpul kebo. Sebagimana yang diungkapkan oleh ibu Sri selaku warga Desa 

kepuh Rubuh Siman Ponorogo bahwa telah terjadi kumpul kebo yang dilakukan 

oleh seorang Laki-laki asal Desa Kepuh Rubuh dengan seorang perempuan dari 

desa lain. Oleh karena melakukan kumpul kebo, mau tidak mau keduanya harus 

dinikahkan (tumbuk). 

Dalam pelaksanaan Nikah Paksa (tumbuk) di Desa Kepuh Rubuh Siman 

ponorogo, walaupun dengan adanya pelanggaran sebagaimana tersebut diatas 

sudah pasti terkena hukuman nikah paksa (tumbuk) calon mempelai laki-laki dan 

calon mempelai perempuan terlebih dahulu dikumpulkan bersama tokoh 

masyarakat dan keluarga dari masing-masing mempelai untuk diajak 

bermusyawarah. Mulai dari meminta izin untuk melakukan pernikahan hingga 

membahas syarat dan rukun yang harus dipenuhi. 

Persetujuan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan menjadi sesuatu 

yang penting. Karena kerelaan dalam menjalin suatu hubungan pernikahan akan 

mencerminkan perjalanan hubungan tersebut dimasa depan. Sehingga pernikahan 

yang didasari kerelaan akan membawa kekuatan tersendiri dalam hubungan yang 

dijalani. 



 

 

Dari pemaparan teori tentang nikah paksa menurut Undang-undang 

Perkawinan dan pelaksanaan nikah paksa (tumbuk) di Desa kepuh Rubuh Siman 

Ponorogo, penulis menganalisa, bahwa nikah paksa (tumbuk) di Desa Kepuh 

Rubuh Siman Ponorogo walaupun dilakukan karena adanya keadaan memaksa 

seperti terjadinya kehamilan karena perbuatan zina, pernikahan yang dilakukan 

tersebut telah memenuhi unsur kerelaan sebagai syarat sahnya perkawinan 

menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Karena para 

pihak telah dimintai persetujuannya melalui musyawarah. 

Perkawinan juga dapat ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. menurut 

Kompilasi Hukum islam, Pernikahan dapat dipahami sebagai sebuah akad yang 

sangat kuat atau dalam bahsa lain dikatakan sebagai miitsaqan ghalidzan untuk 

mentatai perintah Allah dan melaksanakannya mengandung nilai ibadah. 

Pengertian tersebut tercantum dalam Bab II pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. 

Adapun pernikahan dikatakan sah menurut Kompilasi hukum Islam 

apabila mempelai berdua memenuhi Syarat sebagai berikut: 

a. Tidak terpaksa (ada persetujuan jelas dari kedua mempelai) 

b. Pada dasarnya satu suami untuk satu isteri dan sebaliknya, 

kecuali mendapat dispen dari Pengadilan Agama 

c. Pria minimal berusia19 tahun dan wanita 16 tahun 

d. Harusmendapat izin orang tua apabila usianya dibawah 21 

tahun 



 

 

e. Termasuk dalam larangan perkawinan dua orang yang: 

memiliki hubungan darah sebagaimana disebutkan dalam pasal 

8 Undang-undang Perkawinan. 

f. Seorang yang masih terikat dengan tali perkawinan dengan 

orang lain, kecuali mendapat izin dari pengadilan. 

g. Seorang yang telah cerai untuk kedua kalinya tidak boleh 

mengulang perkawinannya lagi selama hukum masing-masing 

agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak 

menentukan lain. 

h. Seorang wanita yang habis masa iddahnya 

Syarat syarat tersebut tercantum dalam Bab IV Pasal 15 sampai dengan 

Pasal 26 Agar perkawinan yang dilakukan sah, nikah paksa (tumbuk) harus 

memenuhi rukun-rukun yang sama dengan rukun perkawinan menurut hukum 

islam. Dan syarat bagi setiap rukun yang berlaku juga sama dengan yang 

ditetapkan menurut hukum islam. karena Kompilasi Hukum Islam adalah 

peraturan yang dibuat berdasarkan rujukan-rujukan berupa kitab fikih atau kitab-

kitab mengenai hukum Islam. Rukun perkawinan menurut Kompilasi Hukum 

Islam (Bab IV pasal 14) antara lain: 

a. Calon suami 

b. Calon isteri 

c. Wali nikah 

d. Dua orang saksi 

e. Ijab dan kabul 



 

 

Sesuai yang diungkapkan Bapak Imam Mustaqiem, ijab pernikahan dalam 

nikah paksa (tumbuk) dilakukan oleh wali dari pelaku perempuan, dan tidak 

mungkin jika pernikahan dilakukan tanpa wali, maka dari itu setelah ada izin dari 

walinya untuk dinikahkan, barulah pasangan zina dan kumpul kebo itu 

dinikahkan. 

Nikah paksa (tumbuk) di Kepuh Rubuh Siman Ponorogo dilaksanakan 

tanpa mengurangi ketentuan perkawinan menurut hukum Islam. Sehingga nikah 

paksa (tumbuk) yang dilakukan telah sah akan tetapi tidak memenuhi sebagian 

syarat yang ada dalam Kompilasi hukum islam. Syarat yang tidak terpenuhi 

adalah tiadanya izin poligami bagi laki-laki yang akan beristeri lebih dari seorang. 

Karena dalam pelaksanaan nikah paksa (tumbuk) izin yang diberikan isteri 

terhadap suaminya yang akan dinikahkan dengan pasangan zinanya diberikan 

secara lisan tanpa melalui sidang di Pengadilan Agama. 

Dari penjelasan tentang perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam 

serta syarat dan rukun perkawinan menurut Kompilasi Hukum islam, penulis 

menganalisa, bahwa nikah paksa (tumbuk) di desa Kepuh Rubuh Siman Ponorogo 

telah lengkap rukunnya sebagaimana yang diataur oleh hukum islam, akan tetapi 

pernikahan tersebut tidak memenuhi salah satu persyaratan yang disebutkan oleh 

Kompilasi Hukum Islam, sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat 

poligami yang akan dilakukan dengan pasangan zinanya tersebut.  Sehingga 

poligami yang dilakukan tidak sah menurut Kompilasi Hukum islam.  



 

 

Beberapa Perkawinan yang dapat ditinjau dengan Kompilasi Hukum 

Islam, diantaranya: perkawinan dini, perkawinan sirri dan perkawinan paksa. 

Yang pertama, Perkawinan dini. Perkawinan dini tidak dianjurkan dalam 

Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum islam menjelaskan tidak 

dianjurkannya perkawinan dini dengan maksud dapat terciptanya kemaslahatan 

keluarga. Dan menurut Kompilasi Hukum islam, adanya pembatasan usia 

perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesehatan suami isteri dan 

keturunan mereka. Kedua alasan tidak dianjurkannya Perkawinan dini tersebut 

tercantum dalam pasal 15 ayat 1 dan pasal 7 ayat 1 Kompilasi hukum Islam. 

Pelaku nikah paksa (tumbuk) berdasarkan usianya, meurut penjelasan 

bapak Imam Mustaqiem selaku Modin Desa kepuh rubuh Siman Ponorogo 

bervariasi, mulai dari SMA, sampai usia dewasa bahkan telah berkeluarga. Usia 

SMA yang dimaksud antara 19-21 tahun, sehingga pelaku dinyatakan telah 

dewasa menurut Undang-undang. 

Dari usia para pelaku nikah paksa (tumbuk) semuanya termasuk telah 

diperbolehkan untuk melakukan perkawinan. Baik menurut hukum islam maupun 

Undang-undang perkawinan. Sehingga dalam hal ini nikah paksa (tumbuk) 

menurut Kompilasi Hukum Islam tidak menerjang ketentuan yang ada dalam 

Kompilasi Hukum Islam tentang alasan tidak dianjurkannya pernikahan dini.  

Kedua, Perkawinan sirri menurut Kompilasi Hukum Islam. Di dalam 

Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa satu-satunya bukti sah perkawinan 

adalah akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga pernikahan 



 

 

yang tidak dicatatkan atau tidak memiliki akta nikah yang dibuat oleh Pegawai 

Pencatat Nikah sebagi bukti disebut dengan nikah sirri. Adanya pencatatan 

perkawinan menurut Kompilasi hukum islam diperkuat dengan Bab II Pasal 2 PP 

No.9 tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan. Sehingga perkawinan sirri 

menurut Kompilasi Hukum Islam tidak memiliki bukti yang sah. 

Menurut analisa penulis, pelaksanaan nikah paksa (tumbuk) yang jelas-

jelas tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan tidak di catatkan di 

Kantor Urusan Agama dinyatakan tidak memiliki bukti otentik atas perkawinan 

yang dilakukan. Hal tersebut melanggar ketentuan Kompilasi Hukum Islam pada 

Bab II Pasal 2 PP No.9 tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan. 

Ketiga, perkawinan paksa menurut Kompilasi Hukum Islam. Walaupun 

tidak dijelaskan secara langsung, namun perkawinan paksa erat kaitannya dengan 

kerelaan mempelai di dalam pernikahan. Dimana kerelaan mempelai menjadi 

syarat sahnya perkawinan. Pernyataan rela tersebut tidak hanya dapat dinyatakan 

dalam bentuk pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi 

dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. 

Kemudian apabila nikah paksa benar-benar terjadi, menurut Kompilasi Hukum 

Islam dapat dilakukan pembatalan atas hal tersebut. 

Apabila terjadi pelanggaran menurut bapak Imam Mustaqiem selaku 

Modin Desa Kepuh Rubuh Siman Ponorogo, Pelaku itu diamankan agar tidak 

kabur. Mau tidak mau harus bertanggung jawab datas perbuatannya. Dan kita 

adakan musyawarah sebelum melaksanakan nikah paksa (tumbuk). 



 

 

Keterangan selanjutnya diberikan oleh bapak Purnomo selaku Ketua RT 

mengatakan bahwa beliau jika mendapat laporan akan dataang ke tenpat kejadian 

perkara untuk memastikan kejadian tersebut benar lalu akan melakukan 

penahanan terhadap pelaku agar betanggung jawab. 

Sebagaimana telah diketahui, walaupun adanya nikah paksa (tumbuk) 

mengandung unsur pemaksaan dengan pengamanan pelaku, akan tetapi sebelum 

nikah paksa (tumbuk) dilakukan, ada proses permintaan persetujuan dari pihak-

pihak yang bersangkutan. Sehingga perkawinan yang dilakukan tersebut telah 

memenuhi unsur kerelaan sebagai syarat sah pekawinan menurut Kompilasi 

Hukum Islam. 

B. Tujuan Nikah Paksa (tumbuk) Ditinjau dari Maslahah 

Mas}lah}ah difahami sebagai manfaat. Maksud dari Mas}lah}ah 

adalah menarik suatu kemanfaatan atau menghindari sesuatu yang 

merugikan. Manfaat yang dimaksud adalah sifat menjaga agama, jiwa, 

akal, keturunan, dan harta untuk mencapai ketertiban nyata antara Allah 

dan mahluknya. memelihara tercapainya tujuan syara’ yaitu menolak 

madlarat dan meraih Mas}lah}ah merupakan tujuan dari Mas}lah}ah. 

Kenyataan sosial Menjadi dasar yuridis dari Mas}lah}ah. Dimana 

perkembangan dan perubahan zaman melahirkan masalah-masalah baru. 

Shingga penempatan Mas}lah}ah sebagai hukum skunder menjadikan 

hukum islam fleksibel. Untuk mengetahui apa jenis Mas}lah}ah yang sesuai 

untuk menyikapi permasalahan yang ada harus diketahui terlebih dahulu 



 

 

klasifikasi Mas}lah}ah. Mas}lah}ah dapat dilkasifikasikan dengan nelihat 

beberapa sisi. 

Apabila dilihat dari ari sisi eksistensinya, Mas}lah}ah dapat dibagi 

menjadi 3: 

pertama, Mas}lah}ah Mu’tabarah merupakan Mas}lah}ah  yang 

keberadaannya diperhitungkan oleh syara’ 

Kedua, Mas}lah}ah Mulghah merupakan Mas}lah}ah yang dibuang karena 

bertentangan dengan syara’ atau berarti maslahah yang lemah dan 

bertentangan dengan Mas}lah}ah yang lebih utama.  

ketiga, Mas}lah}ah Mursalah yaitu Mas}lah}ah yang tidak diakui dan tidak 

dibatalkan secara eksplisit atau kemaslahatan yang keberadaannya tidak 

disinggung syara’ atau didiamkan. 

Dari ketiga Mas}lah}ah  tersebut, hanya satu yang sesuai dengan 

permasalahan nikah paksa (tumbuk) di Desa Kepuh Rubuh Siman 

Ponorogo. Mas}lah}ah  yang dimaksud adalah Mas}lah}ah mursalah.  

Tata cara pelaksanan nikah paksa (tumbuk) di Kepuh Rubuh Siman 

Ponorogo dijelaskan oleh bapak Imam Mustaqiem selaku Modin Desa Kepuh 

Rubuh Siman Ponorogo bahwa nikah paksa (tumbuk) tersebut dilaksanakan di 

bawah tanagn atau sirri, karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. 

Salah satu produk Mas}lah}ah mursalah adalah pencatatan perkawinan. 

Pencatatan perkawinan tidak disebutkan di dalam Alqur’an maupun hadits. Akan 



 

 

tetapi pencatatn perkawinan adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dan 

kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mengandung Mas}lah}ah . 

Dari paparan teori tentang Mas}lah}ah , menurut analisa penulis, 

nikah paksa (tumbuk) di Desa Kepuh Rubuh Siman Ponorogo  yang 

dilakukan secara sirri telah mengabaikkan adanya pencatan pernikahan 

sebagai Mas}lah}ah mursalah. Walaupun Mas}lah}ah  mursalah hukumnya 

boleh untuk digunakan dan tidak wajib untuk dijadikan hukum. Akan 

tetapi, dengan tidak mencatatkan perkawinan pelaku nikah paksa 

(tumbuk) beresiko mendapatkan kemadharatan atau kerugian di kemudian 

hari.  

Kemudian apabila dilihat dari sisi muatan substansinya, Mas}lah}ah 

dapat dibagi kedalam beberapa macam sebagi berikut: 

Pertama, Mas}lah}ah Dlaruriyah (kepentingan Primer). Mas}lah}ah 

Dlaruriyah (kepentingan Primer) yaitu Mas}lah}ah yang berkaitan dengan 

penegakan atau kepentingan agama jiwa, akal, keturunan dan harta.  

Kedua, Mas}lah}ah Hajiyyah (kepentingan Skunder) yaitu Mas}lah}ah 

yang  dibutuhkan dalam menghilangkan kesukaran dalam kehidupan 

manusia dan memberikan kelonggaran.  

Ketiga, Mas}lah}ah Tah}siniyah (Kepentingan Pelengkap) yaitu 

mengambil apa-apa yang sesuai dengan apa yang terbaik dari kebiasaan 



 

 

dan menghindari cara-cara yang tidak disenangi oleh orang baik dan 

bijak.65 

Mengenai faktor nikah paksa (tumbuk) bapak Imam Mustaqiem  

selaku Modin Desa Kepuh Rubuh siman Ponorogo memberikan 

keterangan, bahwa penyebab dinikahkan secara paksa (tumbuk) tersebut 

bukan hanya ketahuan berzina atau kumpul kebo. akan tetapi ada juga 

yang ketahuan hamil diluar nikah. Solusi yang diberikan Tokoh 

Masyarakat terhadap permasalahan tersebut, para pelaku dinikahkan 

dengan pasangan zinanya. 

Nikah paksa (tumbuk) di Desa kepuh Rubuh siman Ponorogo 

bertujuan agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya dan 

bertanggung jawab terhadap pasangan zinanya. Dari tujuan tersebut dapat 

dilihat sebuah Mas}lah}ah yang digolongkan kedalam Mas}lah}ah dlaruriyah. 

Dari teori tantang macam-macam Mas}lah}ah berdasarkan 

substansinya dan tujuan nikah paksa (tumbuk) di Desa Kepuh Rubuh 

Siman Ponorogo penulis menganalisa, tujuan nikah paksa (tumbuk) 

tergolong kedalam Mas}lah}ah dlaruriyah. Dengan penjelasan bahwa peran 

Mas}lah}ah dalam hal ini adalah melindungi keturunan. Allah Swt 

memerintahkan agar menjaga kemurnian darah. Adanya larangan zina di 

dalam Alqur’an dan larangan bagi lelaki baik-baik menikahi perempuan 

yang berzina dan sebaliknya erat kaitannya dengan menjaga kemurnian 

                                                           
65 Muksana Pasaribu, “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, 

Journal Justitia Vol.1 No.04 (2014). 16 Juli 15:30, 355-356. 



 

 

darah. Karena kemurnian darah sangat berpengaruh pada hak saling 

mewarisi. 

Selain nikah paksa (tumbuk), di Desa Kepuh Rubuh Siman 

Ponorogo pernah terjadi pernikahan sirri, Menurut Keterangan yang 

disampaikan bapak Imam Mustqiem, Faktor-faktor nikah paksa (tumbuk) 

dan nikah sirri bermacam-macam. 60% penyebab Pernikahan paksa 

(tumbuk) adalah hamil diluar nikah, sedangkan penyebab nikah sirri antara 

lain karena menunggu terlalu lama. Yang dimaksud menunggu terlalu 

lama  misalnya ada yang ditetapkan hari pernikahannya 5-6 bulan yang 

akan datang sedangkan dalam kurun waktu 5-6 bulan tersebut dirasa 

terlalu lama bagi calon mempelai kemudian dihawatirkan terjadi sesuatu 

yang negative terhadap kedua calon mempelai tersebut. Maka solusi yang 

diambil adalah nikah sirri, selain karena menunggu terlalu lama, nikah sirri 

juga dilakukan untuk memepererat silaturahmi kedua keluarga mempelai. 

Berdasarkan keterangan bapak Imam Mustaqiem selaku Modin 

Desa Kepuh Rubuh Siman Ponorogo terdapat Mas}lah{ah (manfaat) yang 

dapat diambil dari nikah sirri yaitu menghindari hamil di luar nikah, 

kebanyakan nikah sirri yang sudah terjadi itu karena lamanya waktu 

menunggu tanggal pernikahan yang telah ditentukan dan didaftarkan di 

Kantor Urusan Agama.  

Berdasarkan teori tentang Mas}lah}ah, dan tujuan nikah sirri di 

Kepuh Rubuh Siman ponorogo penulis mengnalisa, bahwa terdapat 

maslahah dari dilakukannya nikah sirri. Malsha yang terkandung 



 

 

didalamnya adalah Mas}lah}ah tahsiniyah. Dimana adanya seusatu yang 

ditakutkan akan merugikan dicegah dengan adanya pernikahan. Sehingga 

tercapai kemungkinan yang lebih baik atau terhindar dari sesuatu yang 

rusak. 

Kemudian apabila dilihat dari sisi akomodasinya dengan 

lingkungan social, Mas}lah}ah dibagi kedalam 2 macam, yaitu Mas}lah}ah 

fleksibel dan Mas}lah}ah konstan. Mas}lah}ah fleksibel menyesuaikan dengan 

perubahan tempat, waktu dan keadaan. Sedangkan Mas}lah}ah konstan 

berlaku bagi ibadah mahdhah dan ritual keagamaan yang ketentuan 

dasarnya tidak dapat dirubah. 

Nikah paksa (tumbuk) di Desa Kepuh Rubuh Siman Ponorogo 

merupakan kasus baru yang tidak diperintahkan atau disinggung dalam 

Alqur’an maupun hadits. Namun dari sisi Mas}lah}ah tujuan nikah paksa 

(tumbuk) sama dengan tujuan Mas}lah}ah itu sendiri. Oleh karena itu tujuan 

nikah paksa (tumbuk) dapat dibenarkan. 

Dilihat dari kandungan Mas}lah}ah, Mas}lah}ahTahsiniyah dibedakan 

menjadi Mas}lah}ah al-‘ammah dan Mas}lah}ah al-khasshah. Mas}lah}ah al-

‘ammah adalah maslahah yang menyangkut kepentingan orang banyak 

atau sebagian besar orang. Sedangkan Mas}lah}ah al-Khassah adalah 

Mas}lah}ah yang berkaitan dengan kepentingan individu. 

Menurut keterangan bapak Tayip selaku Ketua RT, tidak ada 

larangan bagi warga untuk bertamu kepada lawan jenis. Akan tetapi 

dengan adanya peraturan tersebut sebagian warga masih lalai dengan 



 

 

pengawasan terhadap anka-anak dan keluarganya sehingga terjadi 

perbuatan asusila. 

Nikah paksa (tumbuk) di kepuh Rubuh Siman Ponorogo bertujuan 

agar masyarakat dapat mengambil pelajaran supaya tidak melakukan zina 

dan kumpul kebo dan pergaulan semacam zina dan kumpul kebo tersebut 

tidak terulang atau malah merajalela.  

Pergaulan antar laki-laki dan perempuan tidak boleh terlalu bebas, 

sebagaimana ibu Ayati selaku warga Desa Kepuh Rubuh Siman Ponorogo 

mengungkapkan bahwa Pergaulan antara laki-laki dan perempuan perlu 

dibatasi dibatasi supaya tidak sembarangan sampai terjadi perbuatan-

perbuatan tercela. Sehingga aturan nikah paksa (tumbuk) disetujui sebagai 

sebuah peraturan yang akan tetap berlaku. 

Pendapat tentang perlunya pemabaatsan pergaulan antara laki-laki 

dan perempuan juga diungkapkan oleh santi selaku warga Desa Kepuh 

Rubuh Siman Ponorogo, bahwa boleh saja bagi siapapun baik laki-laki 

maupun perempuan jika ingin bertamu ke rumah tetangga atau teman yang 

lawan jenis. Tapi yang perlu diingat, kejadian nikah paksa (tumbuk) itu 

biasanya melanggarnya itu sampai melakukan perbuatan-perbuatan tercela, 

seperti kumpul kebo, atau berduaan ditempat sepi. Jadi boleh saja tapi ada 

batasnya. Sehingga sipapun yang bertamu kepada lawan jenis harus 

berhati-hati agar larangan-larangan tersebut tidak dilanggar. 

Dengan adanya tujuan lain tersebut dapat diketahui bahwa tujuan 

nikah paksa (tumbuk) bukan hanya untuk kepentingan dari pelaku yang 



 

 

melanggar peraturan saja. Akan tetapi juga memiliki manfaat bagi 

masyarakat Kepuh Rubuh sebgai peringatan agar perbuatan semacam itu 

tidak meraja lela.  

Tujuan serupa diungkapkan oleh bapak Imam Musatqiem selaku 

Modin Desa Kepuh Rubuh Siman Ponorogo bahwa Peraturan nkah paksa 

(tumbuk) berlaku dengan tujuan menyadarkan masyarakat tentang norma-

norma yang berlaku terutama norma agama, norma kesopanan dan norma 

susila. Dengan hal tersebut, diharapkan masyarakat Desa kepuh Rubuh 

Siman Ponorogo semakin terdidik kesadarannya untuk menaati dan 

menghormati norma norma tersebut 

Dengan adanya teori Mas}lah}ah tahsiniyah yang ditinjau dari 

kandungan Mas}lah}ahnya dan tujuan nikah paksa (tumbuk) di Desa kepuh 

Rubuh Siman Ponorogo, penulis menganalisa, Mas}lah}ah tahsiniyyah  

yang diambil oleh Tokoh Masyarakat desa Kepuh Rubuh adalah 

menikahkan pelaku nikah paksa (tumbuk) sebagai upaya agar zina tidak 

meraja lela. Karena membiarkan zina merajalela sama dengan memilih 

cara yang tidak baik. Dan hal tersebut bertentangan dengan Mas}lah}ah 

tahsiniyah. Dimana Mas}lah}ah tahsiniyah yang dilakukan tersebut 

menyangkut kepentingan orang banyak, yaitu menjaga pergaulan mereka. 

Sedangkan tujuan nikah paksa (tumbuk) yang diberikan kepada 

pelaku pelanggaran sebagai sanksi dan tuntutan pertanggung jawaban 

termasuk dalam Mas}lah}ah tahsiniyyah yang berkaitan dengan 

kepentingan individu. Dimana pelaku pelanggaran peraturan masyarakat 



 

 

tersebut apabila tidak dinikahkan akan ksulitan dalam mengurus status 

anak yang dilahirkan dari hasil zina dan kemungkinan timbulnya kerugian 

bagi salah satu pihak terutama pihak perempuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Penyebab nikah paksa (tumbuk) adalah melanggar larangan zina atau 

kumpul kebo. Pelaksanaan nikah paksa (tumbuk) dilakukan secara sirri 

secara hukum Islam tetap sah walaupun tidak dicatatkan. Karena 

sahnya nikah bergantung pada pemenuhan syarat dan rukun 

pernikahan bukan pada pencatatannya. Sebab pencatatan pernikahan 

merupakan produk Mas}lah}ah mursalah yang tidak wajib digunakan 

akan tetapi boleh memakainya.  

2. Tujuan nikah paksa (tumbuk) supaya pelaku bertanggung jawab. 

pasangan zina termasuk kedalam Mas}lah}ah dlaruriyah, Tujuan yang 

lain dari nikah paksa (tumbuk) yaitu menjaga agar pergaulan bebas 

tidak meraja lela, termasuk kedalam Mas}lah}ah tahshiniyyah yang 

sifatnya al-‘ammah (membawa manfaat untuk umum) yang bersifat 

al-khassah (membawa manfaat untuk individu) yaitu agar tidak 

merugikan salah satu pihak terutama perempuan yang hamil atau 

mengandung dan membutuhkan penghidupan.  

B. Saran 

1. Kepada tokoh masyarakat dimanapun khususnya di desa Kepuh Rubuh 

penulis menyarankan alangkah lebih baik jika nikah paksa (tumbuk) 

tersebut bukan hanya dilakukan secara sirri namun juga dicatatkan, agar 

tidak menimbulkan madharat dikemudian hari. 



 

 

2. Hendaknya dibuat perturan desa tentang larangan berbuat zinah, bermalam 

bukan muhkrimnya, kumpul kebo sehingga tujuan dari nikah paksa 

(tumbuk) apabila peraturan tersebut akan terus diberlakukan. mengandung 

Mas}lah}ah dlaruriyah untuk melindungi keturunan.  
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