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ABSTRAK 

 

Siswanto, Heri, 2017. “Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Pacitan (Analisis 

Maqa>s}id Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama 

Pacitan)”, Tesis, Program Studi Ahwal Syakhsiyyah (Hukum 

Keluarga), Program Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing: Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. 

Kata kunci: pernikahan usia dini, maqa>s}id, Jasser Auda, dispensasi nikah  

Pernikahan di bawah umur atau lazim disebut pernikahan dini adalah salah 

satu problem yang banyak memperoleh sorotan berbagai pihak karena implikasi 

negatif yang disematkan kepadanya, seperti pelanggaran terhadap hak-hak 

perempuan dan anak. Pengadilan agama sebagai institusi yang disebut-sebut 

sebagai pertahanan akhir pencegahan pernikahan dini ternyata justru meloloskan 

hampir seluruh permohonan dispensasi nikah di bawah umur.  

Berangkat fakta ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap 

nalar argumentatif hakim dalam pertimbangan hukum dikabulkannya permohonan 

dispensasi nikah dan ditemukan bahwa faktor mas}lah}ah berupa daf’u al-

d}ara>r menjadi pertimbangan utama hakim dalam memutuskan perkara. Karena 

secara teoritis efektifitas mas}lah}ah diukur dari ketercapainnya kepada 

maqa>s}id maka kemudian dilakukan penelitian perspektif maqa>s}id terhadap 

fenomena pernikahan dini di Kabupaten Pacitan. 

Maqa>s}id sebagai salah satu pendekatan dalam kajian hukum Islam telah 

digunakan oleh para mujtahid semenjak lama, bahkan dalam perspektif historis 

telah ditemukan ‘jejak-jejak’ penggunaan maqa>s}id  saat Rasulullah Saw masih 

hidup. Namun maqa>s}id menemukan bentuknya yang sempurna pada abad ke-8 

Hijriyah melalui Abu> Ish}a>q al-Sha>t}ibi>, dengan idenya berupa perluasan 

cakupan-cakupan maqa>s}id’ dan kemudian terus berkembang hingga pada abad  

ke-20 Masehi ditandai dengan ide kontemporerisasi berbagai istilah dalam 

maqa>s}id melalui Ibnu ‘A>shu>r sebagai tokoh sentralnya. 

Jasser Auda mengembangkan maqa>s}id melalui pendekatan teori sistem 

sebagai alat baca. Implikasinya, pendekatan maqa>s}id mampu memberikan 

ruang dan cakupan yang semakin luas dalam ikut berperan menyelesaikan 

problem keumatan termasuk di antaranya hak asasi manusia dan pengembangan 

sumber daya manusia. 

Penelitian ini kemudian mencoba untuk menggunkan perspektif maqa>s}id 

Jasser Auda sebagai kaca mata dalam menganalisa argumentasi penetapan 

dispensasi nikah Pengadilan Agama Pacitan. Hasilnya kemudian disandingkan 

dengan realitas kehidupan institusi keluarga pasangan pernikahan dini dari 

penetapan pegadilan agama dimaksud. Setelah dilakukan penelitian dan analisa 

terhadap data dan informasi yang diperoleh, disimpulkan bahwa penggunaan 

pertimbangan mas}lah}ah sebagai argumentasi pertimbangan penetapan 

dispensasi nikah dimaksud telah mengakomodir prinsip-prinsip maqa>s}id pada 

umumnya dan maqa>s}id perspektif Jasser Auda pada khususnya dan dapat 

dibuktikan bahwa dalam ukuran pertimbangan berbasis d}aru>riy apa yang 

diputuskan oleh hakim sudah tepat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Syariat dibangun atas dasar tujuan-tujuan. Allah tidaklah membuat 

perundang-undangan atau syariat dengan main-main, tidak pula dengan 

sembarangan, namun Allah mensyariatkan perundang-undangan Islam untuk 

tujuan-tujuan besar dengan kemaslahatan dunia dan akhirat.1 

Kemaslahatan dikategorikan menjadi dua, baik yang pencapaiannya 

dengan cara menarik manfaat maupun dengan carak menolak kemudaratan, 

yaitu kemaslahatan dharu>riyyah (inti/pokok), disebut juga sebagai 

kemaslahatan maqa>s}id al-shari>‘ah dan kemaslahatan ghairu 

dharu>riyyah (bukan kemaslahatan pokok).2 Kemaslahatan dimaksud adalah 

al-hajiyyat dan al-tah}siniyya>t.3 Kemaslahatan dharu>riyyah ini terangkum 

dalam lima hal yang disebut para ulama dengan sebutan al-kuliyya>t al-

khams atau lima hal inti/pokok yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga 

akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan.  

Salah satu syariat penting dalam Islam adalah anjuran untuk menikah. 

Pernikahan adalah solusi paripurna dari larangan perzinaan yang disebut al-

Qur’an sebagai tindakan fa>khishah dan seburuk-buruk jalan. Pernikahan 

merupakan ajaran yang memiliki kualifikasi kemaslahatan dharu>riyyah 

karena dengannya akan terjaga kehormatan dan nasab seseorang. 

                                                           
1 Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, Maqa>s}id al-shari>‘ah fi> al-Isla>m, ter. Khikmawati 

(Jakarta: Amzah, 2013),xiv. 
2Al-Syathibi, al-Muwa>faqa>t dalam  Ibid, xv 
3 Yusuf al-Qaradhawi, Fiqih Maqashid Syariah, Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan 

Aliran Liberal,  ter. Arif Munandar Riswanto (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2017), 147. 
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nikah berarti ikatan (akad) 

perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran 

agama.4 Taqiyuddin ibn Abi Bakr al-Damshiqy  dalam kitabnya  Kifa>yah al-

Ak}ya>r fi> H}alli Gha>yah al-Ikhtis}a>r menyebutkan bahwa nikah adalah 

akad yang terkenal dan memenuhi rukun-rukun serta syarat-syarat tertentu 

untuk berkumpul (wath’i).5 Sedangkan menurut pasal 1 Undang Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah 

ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri 

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Senada dengan UU No. 1/1974, di dalam Kompilasi Hukum Islam 

pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah 

pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mi>tha>qan ghali>z}an untuk 

mentaati perintah Allah dan melaksanakannnya merupakan ibadah. 

Sedangkan tujuan perkawinan disebutkan dalam pasal 3, perkawinan 

bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah, dan rahmah.6  

Untuk mencapai tujuan dimaksud, sebuah perkawinan harus 

memenuhi syarat-syarat tertentu utamanya menyangkut kesiapan pasangan 

dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang kelak pasti ditemui 

dalam kehidupan berkeluarga. Di sinilah dibutuhkan kedewasaan yang salah 

satu parameternya adalah usia perkawinan. Usia nikah ideal atau usia 

                                                           
4 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1988),614 
5 Taqiyyu al-Din Abi Bakr al-Damshiqy, Kifa>yah al-Ak}ya>r fi> H}alli Gha>yah al-Ikhtis}a>r, 

Vol. 2 (Jakarta: Dar al Kutub al Islamiyyah, 2004), 35. 
6 Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam  (Jakarta : Kementerian Agama, 1991), 2. 
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dibolehkannya seseorang untuk menikah menurut Undang Undang 

Perkawinan sebagaimana disebut dalam pasal 6 ayat (2) adalah 21 tahun. 

Namun dalam realitasnya batasan usia ini seringkali tidak dipatuhi oleh 

masyarakat dengan banyaknya kasus pernikahan dini. 

Pernikahan dini diartikan sebagai institusi agung untuk mengikat dua 

insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga.7 Secara 

psikologis, kedewasaan dan kematangan seseorang akan tumbuh bersamaan 

dengan bertambahnya usia. Seseorang disebut dewasa adalah apabila masa 

remajanya berakhir. Masa remaja sendiri, menurut Hurlock dimulai pada saat 

anak matang secara seksual dan berakhir saat ia mencapai usia matang secara 

hukum.8 Dari penjelasan ini dapat diperoleh pengertian bahwa awal 

kedewasaan seseorang dimulai ketika ia sudah matang secara hukum. Kapan 

seseorang dianggap matang secara hukum, maka akan berbeda ketentuannya 

antara satu negara dengan negara lainnya. 

Pakistan misalnya, membatasi usia perkawinan untuk laki-laki 

minimal 18 tahun sedang untuk perempuan adalah 16 tahun.9 Aljazair 21 

tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan, dengan catatan karena 

kasus tertentu hakim bisa mengijinkan pernikahan di luar ketentuan di atas.10 

Kemudian Yordania, 16 tahun untuk laki-laki dan 15 tahun untuk 

                                                           
7 Dian Luthfiyati, Metodologi Penelitian Kesehatan. Cetakan III (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), 47 
8 Elizabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang 

Kehidupan. Edisi V (Jakarta: Penerbit Erlangga, tt) 206 
9 Tahir Mahmood, Personal Law In Islamic Countries (New Delhi: Academy of Law and 

Religion, 1987), 243.  
10 Ibid, 20. 
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perempuan11, dan Maroko 18 tahun untuk laki-laki serta 15 tahun untuk 

perempuan.12 

Di Indonesia, batasan usia ideal seseorang untuk menikah adalah 21 

tahun sebagaimana diatur dalam Undang Undang Perkawinan No. 1/1974 

pasal 6 ayat (2), untuk melangsungkan perwakinan seorang yang belum 

mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin dari orang 

tua.13 

Sedangkan batasan usia untuk dapat diijinkan melangsungkan 

perkawinan dijelaskan dalam pasal 7 : 

(1) Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 

(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 

(enam belas) tahun.14 

(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta 

dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh 

kedua orang tua pihak pria maupun wanita. 

Merujuk kepada beberapa gambaran mengenai batasan usia dewasa di 

atas, maka pada penelitian ini akan digunakan batasan usia menurut UU No. 

1/1974 tentang perkawinan, sehingga pernikahan usia dini yang dimaksud di 

sini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria yang berusia di bawah 19 

tahun dan perempuan yang berusia di bawah 16 tahun. 

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, yaitu faktor 

pribadi dan faktor keluarga. Dari faktor pribadi remaja adalah karena ingin 

                                                           
11 Ibid, 78. 
12 Ibid, 120. 
13 Kanwil Kementerian Agama, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan  

(Surabaya: Kementerian Agama, 2010), 19 
14 Ibid, 19 



 

5 
 

menghindari dosa (seks bebas), dan ada juga yang karena ‘kecelakaan’. 

Sedangkan dari faktor keluarga adalah karena paksaan orang tua.15  

Intensitas kasus pernikahan dini saat ini mengalami peningkatan yang 

cukup signifikan. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran berbagai pihak, 

utamanya menyangkut hak-hak anak, kualitas keluarga, dan tentu saja 

kualitas generasi masa depan bangsa. Ada banyak ragam tanggapan 

menyikapi situasi ini. Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengungkap angka 

pernikahan dini di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan negara-negara 

yang ada. Puan menyebutkan agama, budaya, hingga hak manusia menjadi 

beberapa faktor tingginya pernikahan di bawah 18 tahun atau usia sekolah 

setara jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat.  

"Padahal, mereka (anak-anak usia kurang dari 18 tahun) secara 

reproduksi dan mental belum siap menikah," ujarnya usai pertemuan bilateral 

dengan Putri Mabel dari Belanda Head of the Board of Trustee of Girls Not 

Brides dengan pembahasan mengatasi pernikahan anak di Indonesia, di 

Jakarta Pusat, Rabu 7 Maret 2018.16 

 

Kondisi perkawinan anak di Indonesia sudah dikategorikan darurat. 

Berdasarkan data UNICEF, Indonesia menempati urutan ketujuh di dunia dan 

kedua tertinggi di Asia Tenggara dalam perkawinan anak. Menurut Deputi 

Menteri Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Lenny Rosalin di Mataram, 

                                                           
15 Dian Luthfiyati, Metodologi Penelitian Kesehatan  (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), 47 
16 Republika.co.id, diakses pada tanggal 8 Maret 2018 pukul 08.35 WIB 
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Ahad, 10 Desember 2017 hal tersebut sudah merupakan kondisi darurat. 

Lenny menyampaikan bahwa berdasarkan data BPS, anak perempuan 

Indonesia yang menikah di bawah usia 18 tahun pada 2016 mencapai 17 

persen. Ini berarti satu dari tujuh perempuan di bawah 18 tahun di Indonesia 

sudah menikah.17  

‘Gugatan’ terhadap batasan usia nikah yang termaktub di dalam 

Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu 16 tahun 

bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki pun mulai dilakukan oleh banyak 

pihak. Salah satunya adalah pemerintah sendiri melalui Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Agama 

yang berencana merevisi Undang-Undang Perkawinan. Revisi tersebut 

membahas pada poin menaikkan batas minimal usia nikah. 

 “Salah satu upaya kami guna melindungi perempuan dan anak, 

bersama Kemenag akan merevisi kembali UU Perkawinan tahun 1974 yang 

menyebutkan batas minimal usia nikah bagi perempuan 16 tahun akan kami 

naikkan menjadi minimal 18 tahun," ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Yohana Yembise pada saat mendeklarasikan 

Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Katingan, Palangkaraya, 

Kalimantan Tengah.18  

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno 

Listyarti mengatakan perkawinan anak merupakan bentuk pelanggaran hak-

hak anak.  

                                                           
17 Republika.co.id, 11 Desember 2017, diakses 12 Desember 2017 pukul  08:52 
18 Ibid,  21 November 2017 13:34 WIB 



 

7 
 

"Paling tidak hak atas pendidikan, hak atas kualitas kesehatan tertinggi 

dan hak untuk mendapatkan kesempatan pengembangan diri tidak akan 

didapat bila anak menikah," kata Retno di Jakarta, Rabu (18/4).  

 

Retno mengatakan hak-hak anak tidak akan bisa dinikmati oleh anak 

bila sudah menikah dan sibuk mengurus anak. Apalagi, sejumlah 

permasalahan juga mungkin muncul dari perkawinan yang dilakukan anak. 

Menurut Retno, beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga terjadi 

terhadap pasangan yang menikah di usia yang masih sangat muda karena 

belum memiliki kematangan mental. "Begitu juga permasalahan kematian 

ibu. Angka kematian ibu di Indonesia cukup tinggi. Ibu yang melahirkan 

ketika masih berusia remaja memiliki risiko kematian yang lebih tinggi," 

tuturnya. Menurut Retno, peningkatan kualitas hidup dan sumber daya 

manusia akan bisa dicapai bila perkawinan anak dihentikan. "Anak memiliki 

anak, biasanya emosinya lebih tidak terkendali karena biasanya belum siap," 

ujarnya. "Pengadilan agama seharusnya menjadi benteng terakhir untuk 

mencegah perkawinan anak. Karena itu, kami berharap pengadilan anak tidak 

mudah meloloskan perkawinan anak," katanya.19 

Dampak pernikahan dini bukan hanya dapat dirasakan dari sisi psikis, 

sosial, dan kesehatan, tetapi juga dapat berdampak buruk terhadap 

kelangsungan perkawinan dan justru dapat kontraproduktif dengan tujuan 

perkawinan itu sendiri. Sebab perkawinan yang tidak disadari, mempunyai 

dampak pada terjadinya perceraian.20  

                                                           
19 Ibid., 18 April 2018, diakses tanggal 19 April 2018, 12:30 WIB 
20 Lily Ahmad, Metodologi Riset Keperawatan  (Jakarta : Infomedika, 2008), 17. 



 

8 
 

Pernikahan dini atau menikah usia muda memiliki dampak negatif 

antara lain : 

a. Dampak psikis, karena anak belum siap dan mengerti tentang hubungan 

seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam 

jiwa anak dan sulit disembuhkan21  

b. Dari segi fisik, menikah di bawah umur 20 tahun beresiko terkena kanker 

rahim, sebab pada usia remaja, sel-sel leher rahim belum matang.22  

c. Sedangkan dampak sosialnya antara lain anak akan kehilangan masa 

bermainnya, terkucil dari kehidupan sosial, dan dampak hukum, yaitu 

adanya potensi pelanggaran terhadap UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan 

dan bagi orang tua berpotensi melanggar UU No. 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, khususnya pasal 26 (1) mengenai kewajiban dan 

tanggung jawab orang tua terhadap anak. 

  Mengelaborasi pernyataan di atas, utamanya menyangkut peran 

Pengadilan Agama sebagai benteng terakhir untuk pencegahan perkawinan 

anak, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pernikahan usia dini di 

Kabupaten Pacitan. Menurut data awal yang diperoleh dari Kantor Urusan 

Agama se Kabupaten Pacitan, intensitas pernikahan dini di Kabupaten 

Pacitan masih relatif tinggi. Di tahun 2015, dari 4454 pasangan yang menikah 

ditemukan 129 pasangan (2,90%) masih di bawah umur. 

 

Tabel 1.1 Rekapitulasi Permohonan Dispensasi Nikah Pada Pengadilan 

Agama Pacitan23 

 

                                                           
21 Deputi., Pendidikan dan Perilaku Kesehatan (Jakarta : Rineka Cipta, 2008),74. 
22 Dian Luthfiyati, Metodologi Penelitian Kesehatan  (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), 47. 
23 Sumber : Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan 
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NO TAHUN 
JUMLAH 

PERMOHONAN DIKABULKAN KETERANGAN 

1. 2013 148 145 Cabut 2 

2. 2014 136 130 
Cabut 1, gugur 

4, tolak 1 

3. 2015 133 129 Cabut 3 gugur 1 

4. 2016 78 78 - 

5. 2017 73 69 Cabut 3 tolak 1 

 

  Selanjutnya, penulis mencoba melakukan penelitian awal terhadap 

pertimbangan hakim dalam mengeluarkan ijin/dispensasi yang merupakan salah satu 

syarat pernikahan dini dapat dilakukan. Berdasarkan data awal yang didapat dari 

salinan Putusan ijin/dispensasi nikah di bawah umur yang dikeluarkan oleh 

Pengadilan Agama Pacitan, diketahui bahwa sebagian besarnya diberikan atas dasar 

pertimbangan mas}lah}ah berupa daf’u al-d}ara>r atau pencegahan/penolakan 

terhadap timbulnya d}ara>r. 

Secara acak, penulis mencoba mengakses beberapa salinan penetapan 

yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pacitan tahun 2015. Di dalam 

Salinan Penetapan Pengadilan Agama nomor 0093/Pdt.P/2015/PA.Pct. 

ditemukan berbagai pertimbangan yang digunakan oleh hakim Pengadilan 

Agama Pacitan untuk mengabulkan permohonan dari Juminah Binti Senen 

untuk memberikan ijin/dispensasi nikah bagi seorang laki-laki bernama 

Sahidin Bin Miskat yang baru berumur 18 tahun. Sahidin ini adalah anak dari 

Juminah Binti Senen. Salah satu pertimbangannya adalah dalil us}ul berbunyi 

 24  الضرر االشد يزال بالضرر االخف:

Kemudian dalam salinan penetapan yang lain, yaitu nomor 

0096/Pdt.P/2015/PA.Pct. Di dalamnya ditemukan berbagai pertimbangan 

                                                           
24 Salinan Penetapan Pengadilan Agama nomor 0093/Pdt.P/2015/PA.Pct. 
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yang digunakan oleh Pengadilan Agama Pacita untuk mengabulkan 

permohonan dari Sartiah Binti Sugimin untuk memberikan ijin/dispensasi 

nikah bagi seorang perempuan bernama Ratna Wahyu Ningsih untuk menikah 

dengan seorang laki-laki bernama Arma Yuniar Yudha Prasetya Bin Sohiran. 

Salah satu alasannya adalah dalil us}ul berbunyi :
 الضرر  يزال 25

Dari dua sampel acak di atas terlihat bahwa dalam pertimbangan 

hukumnya hakim menggunakan dalil mas}lah}ah berupa pemilihan d}ara>r 

yang lebih ringan dan kewajiban untuk menghilangkan d}arar. 

Menurut Muhammad Abu Zahrah, berdasarkan istiqra’ (penelitian 

empiris) dan nas}{-nas}{ al-Qur’an maupun hadis diketahui bahwa hukum-

hukum syariat Islam mencakup di antaranya pertimbangan kemaslahatan 

manusia.26 

Secara bahasa mas}lah}ah berasal dari kalimat bahasa Arab al s{ulh 

atau al-is}la>h yang berarti damai dan tenteram.27 Sedangkan menurut istilah 

ada beberapa pendapat ulama : 

 جلب النفع و دفع الضرر عنهم

Perolehan manfaat dan penolakan terhadap kesulitan.28 

Hujjat al-Islam Imam al-Ghazali mengatakan, mas}lah}ah pada 

dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak madarat. Selanjutnya ia 

menegaskan bahwa maksudnya adalah menjaga maqa<sid al-shari<’ah yang 

lima, yaitu agama, jiwa, akal, nas}ab, dan harta. Selanjutnya ia menegaskan 

                                                           
25 Salinan Penetapan Pengadilan Agama nomor 0096/Pdt.P/2015/PA.Pct. 
26 Muhammad Abu Zahrah, Us{u<l Fikih, ter. Saefullah Ma’sum dkk (Jakarta: Pustaka Firdaus, 

2008), 423. 
27 Jaih Mubarak, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam  (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2000),7. 
28 Al-Shathibi, dalam ibid,8. 
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setiap perkara yang ada salah satu unsur dari maka ia disebut sebagai 

mas}lah}ah. Sebaliknya jika tidak ada salah satu unsur dari dari maqa>s}id 

al-shari>‘ah, maka ia merupakan mafsadat, sedang mencegahnya adalah 

mas}lah}ah.29  

Dari berbagai definisi di atas dapat disarikan pengertian bahwa 

mas{lah{ah adalah ketentuan sha<ri’ bagi hambaNya berupa penarikan 

manfaat dan penolakan terhadap kesulitan sehingga dengannya dapat dicapai 

maqa>s}id al-shari>‘ah atau tujuan agama yang lima, yaitu menjaga agama, 

jiwa, akal, harta, dan keturunan. Artinya dapat dikatakan bahwa suatu produk 

hukum yang didasarkan atas dalil mas}lah}ah akan dapat diukur 

efektifitasnya dari ketercapaiannya pada aspek maqa>s}id al-shari>‘ah. 

Sampai di sini maka kemudian menjadi logis tatkala para ulama fikih 

menggunakan pendekatan maqa>s}id dalam menjawab berbagai problema 

kontemporer, maka menjelmalah pendekatan maqa>s}id sebagai fenomena 

luar biasa dalam dinamika tashri>’.  

Pendekatan ini sesungguhnya telah lama digunakan, tetapi menurut 

Jasser Auda maqa>s}id belum menemukan bentuk bulatnya hingga abad 5 H 

dan mencapai kematangannya pada abad 8 H.30 Abdulmalik al-Juwayni 

(w:478 H/1185 M) termasuk ulama pertama yang memulai pengembangan 

teori maqa>s}id.31 Kemudian, Abu Hamil al-Ghazali (w:505 H/1111 M) 

mengelaborasi lebih lanjut karya al-Juwayni dengan mengklasifikasi al-

                                                           
29 Yusuf al-Qaradhawi, Fiqh Maqashid Shari>‘ah, Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan 

Aliran Liberal,  ter. Arif Munandar Riswanto (Jakarta: Pustaka al Kautsar,2017), 148. 
30 Jaser ‘Audah,  Maqa>s}id Untuk Pemula , ter. Ali Abdoelmon’im  (Yogyakarta: SUKA-Press 

UIN Sunan Kalijaga, 2013), 36. 
31 ‘Abdul-Malik al-Juwayni, Ghiath al-Umam fi Iltiyath al-Zulam, dalam Jaser ‘Audah, al-

Maqa>s}id Untuk Pemula, ter. Ali Abdoelmon’im (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan 

Kalijaga, 2013), 7. 
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maqa>s}id dan memasukkannya di bawah kategori al-mas}ali>h}  al-

mursalah. Fakhruddi>n al-Ra>zi (w: 606 H/ 1209 M) dan al-A>midi> (w 631 

H / 1234 M) mengikuti al-Ghaza>li dalam peristilahannya. Kemudian, 

Najmuddi>n al-Tu>fi> (w:716 H/1316 M) mendefinisikan al-Mas}a>lih 

sebagai “sebab yang mengantarkan kepada maksud al-Sha>ri’ (Pembuat 

arah-arahan Syariat; Allah dan RasulNya SAW).  Adapun al-Qara>fi> 

(w:1285 H/1868 M) meletakkan kaidah la> yu’tabaru al-Shar’u min al-

maqa>s}id illa ma ta’allaqa bihi> garadun s}ahi>hun, muh}a>s}ilun li-

mas}lah}atin aw z}ari>un li-mafsadatin, yang artinya suatu bagian dari 

hukum Islami yang didasari oleh syariat, tidak dapat dianggap sebagai al-

maqa>s}id kecuali terpaut padanya sebuah sasaran yang sah, dan dapat 

meraih kemaslahatan atau mencegah kemafsadatan. Kutipan ini bermakna 

bahwa tujuan apapun yang termasuk al-maqa>s}id tidak lain adalah untuk 

menyatakan kemaslahatan manusia (mendatangkan manfaat dan atau 

mencegah mafsadat). Kaidah ini dapat menjelaskan dasar rasional yang logis 

pada teori al-maqa>s}id.32 

Perkembangan maqa>s}id menemukan bentuk barunya dalam sebuah 

kitab berjudul al-muwa>faqa>t fi> Us}u>l al-Syari>ah karya Abu> Ish}a>q 

al-Sya>t}ibi yang menurut Jasser Auda mengalami tiga trasnformasi penting, 

yaitu al-maqa>s}id dari sekedar ‘maslahat-maslahat lepas’ ke ‘asas-asas 

hukum’, dari ‘hikmah di balik aturan’ ke ‘dasar aturan’, dan dari 

‘ketidaktentuan’ menuju ‘keyakinan’.33 

                                                           
32 Jaser  Auda, Maqa>s}id Untuk Pemula, ter.  Ali Abdoelmon’im (Yogyakarta: SUKA-Press UIN 

Sunan Kalijaga, 2013), 7. 
33 Ibid, 46. 
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Karya al-Sya>tibi> al-Muwa>faqa>t ini kemudian menjadi rujukan 

standar dalam studi Islam tentang al-maqa>s}id sampai tibanya abad ke 20.34 

Pada abad ini muncul pergerakan dari pemikir-pemikir kontemporer yang  

membawa misi pembaruan dengan jargon yang sangat terkenal yaitu al-

Isla>mu sha>lihun likulli zama>n wa maka>n, sebuah jargon yang lahir dari 

kesadaran tentang pentingnya pembaruan paradigma pemikiran keislaman 

agar dalam menjalankan fungsinya sebagai agama rah}matan li al-a>lami>n 

Islam mampu memberi jawaban atas semua permasalahan umat yang terus 

berkembang seiring dinamika ruang dan waktu. Solusinya menurut Yusuf al-

Qaradhawi adalah keniscayaan tentang pentingnya pembaruan di dalam 

agama, ijtihad di dalam fikih, terbuka dalam pemikiran, inovasi dalam 

peradaban, dan komprehensif dalam pembangunan.35 Di sinilah kemudian 

Jasser Audah menganggap bahwa al-maqa>s}id merupakan salah satu cara 

intelektual dan metodologis paling penting saat ini untuk melakukan 

reformasi dan pembaruan Islam.36 

Salah satu bagian penting dari perkembangan teori maqa>s}id abad 

20 adalah kritik mereka terhadap klasifikasi klasik yang menurut Jasser 

Audah subyek pokoknya hanya individu semata (kehidupan, harga diri, dan 

harta individu), bukan masyarakat (bermasyarakat, harga diri bangsa, ataupun 

kekayaan dan ekonomi nasional)37 

                                                           
34 Ibid, 48 
35 Lihat : Yusuf al-Qaradhawi, Fiqh Maqashid Shari>‘ah, Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual 

dan Aliran Liberal  (Jakarta:Pustaka al Kautsar,2017), 159. 
36 Jaser Auda,  al-Maqa>s}id Untuk Pemula, ter. Ali Abdoelmon’im (Yogyakarta: SUKA-Press 

UIN Sunan Kalijaga, 2013), 49. 
37 Ibid, 13 
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Cara yang ditempuh untuk memperbaiki kekurangan pada klasifikasi 

maqa>s}id klasik ini antara lain adalah dengan pertama, mempertimbangkan 

jangkauan hukum yang diliputi oleh al-maqa>s}id, kedua, memperluas 

jangkauan konsep al-maqa>s}id seperti masyarakat, bangsa, bahkan umat 

manusia secara umum. Ibnu A>syu>r secara singkat telah mendudukkan al-

maqa>s}id yang berkaitan dengan bangsa (umat) pada tingkat yang lebih 

tinggi daripada al-maqa>s}id yang berhubungan dengan para individu. 

Rasyi>d Rid}a> memasukkan ‘reformasi’ dan ‘hak-hak perempuan’ dalam 

teorinya tentang al-maqa>s}id, dan Yusuf Qaradha>wi> sebagai contoh 

ketiga memasukkan ‘harga diri manusia dan hak asasi manusia’ dalam 

teorinya tentang al-maqa>s}id. Dan ketiga, menemukan al-maqa>s}id 

universal baru yang didekdusi dari teks-teks suci, bukan dari literatur warisan 

mazhab fikih.38  

Atas dasar alasan di atas maka pada era kontemporer mulai banyak 

dijumpai pemikiran-pemikiran yang bersandar pada maqa>s}id. Di antara 

para pemikir Muslim kontemporer yang menaruh concern pada reformasi 

filsafat hukum Islam (Us}u>l al-Fiqh) adalah Jasser Auda yang 

menggunakan Maqa>s}id Shari>‘ah sebagai basis pangkal tolah filosofi 

berpikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berpikir 

dan pisau analisisnya. Sebuah pendekatan baru yang belum pernah 

terpikirkan untuk digunakan dalam diskusi tentang hukum Islam dan Us}u>l 

al-Fiqh.39 

                                                           
38 Ibid, 15. 
39 M.  Amin Abdullah, Pengantar, dalam Jasser Auda, Jasser Auda, Membumikan Islam Melalui 

Maqa>s}id Shari>'ah   ter. Rosidin dan Ali Abd. El-Mun’im  (Jakarta: PT Mizan Pustaka,  

2015), 11. 
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Pendekatan ini berbasis pada enam fitur sistem yaitu kognisi dari 

pemikiran keagamaan (cognition), kemenyeluruhan (wholeness), keterbukaan 

(openness), hierarki berpikir yang saling mempengaruhi (interrelated 

hierarchy), berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi 

(multidimmensionality), dan kebermaksudan (purposefullness). Namun satu 

fitur yang menjangkau semua fitur yang lain dan merepresentasikan inti 

metodologi analisis sistem adalah fitur ‘kebermaksudan’ (al-maqa>s}id). Hal 

ini menyebabkan Jasser Auda menempatkan maqa>s}id shari>‘ah  sebagai 

prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam 

kontemporer yang ia dengungkan. Mengingat efektivitas suatu sistem diukur 

berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, maka efektivitas sistem hukum 

Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian maqa>s}id shari>‘ah-nya.40 

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk menguji aspek penggunaan 

dalil mas}lah}ah dalam putusan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama 

Pacitan dalam hal ketercapaiannya kepada maqa>s}id al-shari>‘ah 

berdasarkan teori maqa>s}id Jasser Auda. Pemilihan teori ini dianggap tepat 

karena dipandang mampu menguji tingkat efektivitas mas}lah}ah yang 

digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Pacitan sebagai argumentasi 

pertimbangan hukum dalam penetapan dispensasi. 

Karena permasalahan yang ingin diteliti dalam tulisan ini adalah 

ketercapaian maksud dari dalil mas}lah}ah yang digunakan oleh hakim 

Pengadilan Agama Pacitan maka data yang diambil sebagai data primer 

dalam penelitian ini adalah pernikahan di tahun 2015 karena menurut hemat 

                                                           
40 ibid 
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penulis dengan umur perkawinan dengan rentang waktu 3 (tiga) tahun 

setidaknya sudah dapat diperoleh gambaran tingkat keberhasilannya dalam 

membentuk rumah tangga. Sedangkan untuk data tahun berikutnya (2016-

2017) akan penulis jadikan sebagai data sekunder dan tambahan dalam 

rangka melihat konsistensi hakim dalam menggunakan mas}lah}ah sebagai 

pertimbangan hukum penetapan dispensasi nikah. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah di 

atas dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana perspektif maqa>s}id terhadap argumentasi mas}lah}ah yang 

digunakan hakim sebagai pertimbangan dalam penetapan dispensasi nikah 

di PA Pacitan? 

2. Bagaimana implikasi mas}lah}ah sebagai argumentasi hakim PA Pacitan 

terhadap ketercapaian maqa>s}id perkawinan dalam institusi keluarga 

pasangan pernikahan dini? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan rumusan masalah di atas, 

maka secara keseluruhan tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui perspektif maqa>s}id terhadap argumentasi 

mas}lah}ah yang digunakan hakim sebagai pertimbangan dalam 

penetapan dispensasi nikah di PA Pacitan. 



 

17 
 

2. Untuk mengetahui implikasi mas}lah}ah sebagai argumentasi hakim PA 

Pacitan terhadap ketercapaian maqa>s}id perkawinan dari institusi 

keluarga pasangan pernikahan dini.  

D. Kegunaan Penelitian 

   Penelitian ini sekurang-kurangnya dapat berguna untuk : 

1. Bahan bagi stake holders dalam menentukan kebijakan ke depan terhadap 

fenomena pernikahan usia dini.  

2. Bahan pertimbangan bagi hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan 

perkara dispensasi nikah usia dini. 

3. Bahan untuk kajian lebih lanjut, utamanya menyangkut pernikahan usia 

dini. 

E. Kajian Terdahulu 

Menurut penelusuran penulis, permasalahan pernikahan usia dini 

sudah banyak diangkat sebagai masalah penelitian oleh beberapa pihak. 

Perspektif yang digunakanpun beragam, baik berupa analisis substantif 

terhadap pernikahan dini melalui tinjauan multidispliner maupun analisis 

produk hukum seperti analisis putusan dispensasi nikah pengadilan agama. 

Salah satunya adalah tesis yang disusun oleh Hotnidah Nasution berjudul 

Pernikahan Dini dan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta 

Selatan). Tesis ini membahas tentang pernikahan dini dalam hubungannya 

dengan tingginya kasus perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.  

Sebuah tulisan dalam bentuk skripsi juga penulis temukan dalam 

digital library Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga berjudul Motif 

Pernikahan Dini dan Implikasinya dalam Kehidupan Keagamaan 
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Masyarakat Desa Girikarto Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul. 

Skripsi yang ditulis oleh Septia Rustiani ini lebih banyak menyoroti aspek 

sosial dalam pernikahan dini dan implikasinya dalam kehidupan keagamaan 

dalam masyarakat. 

Kemudian juga ditemukan tulisan yang secara khusus meneliti 

putusan dispensasi Pengadilan Agama. Tulisan dimaksud adalah skripsi 

berjudul Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah oleh Pengadilan Agama 

Yogyakarta Bagi Pasangan Calon Pengantin Usia Dini tahun 2007-2009, 

yang ditulis oleh Hendra Fahrudi Amin. Skripsi ini meski sepintas memiliki 

kemiripan dengan obyek penelitian penulis, namun memiliki stressing yang 

berbeda. Tulisan ini hanya secara deskriptif menjelaskan tentang 

pertimbangan hakim di mana aspek mas}lah}ah mursalah juga disinggung 

sebagai salah satu alasannya. Namun tulisan ini belum melakukan kajian 

mendalam terhadap aspek mas}lah}ah dalam putusan dimaksud. Hendra lebih 

cenderung memandang mas}lah}ah sebagai bagian dari alasan yuridis bagi 

hakim dalam mengambil putusan. 

Berbeda dari peneltian-penelitian di atas, penelitian yang dilakukan 

penulis lebih menekankan pada aspek analisis dengan perspektif maqa>s}id 

terhadap mas}lah}ah yang digunakan sebagai pertimbangan dalam penetapan 

dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pacitan, dan implikasinya terhadap 

ketercapaian  maqa>s}id perkawinan dari pernikahan usia dini. 

Di samping itu, ditemui tulisan lain yang melakukan pembahasan 

serupa, namun sepanjang yang penulis ketahui, belum ada satupun penelitian 

yang melakukan penelitian mendalam tentang analisis perspektif maqa>s}id 
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terhadap mas}lah}ah yang seringkali digunakan sebagai pertimbangan oleh 

pengadilan agama umumnya dan Pengadilan Agama Pacitan khususnya 

dalam memutuskan pemberian dispensasi nikah usia dini, sehingga bagi 

penulis penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian baru yang 

belum dilakukan oleh peneliti lain. 

F. Metodologi Penelitian 

 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan bercorak 

keilmuan sosiologi hukum Islam dan bersifat deskriptif-analitik. Dalam 

penelitian ini, peneliti berusaha memahami proses tindakan seseorang 

termasuk motif tindakan dimaksud sehingga akan terkait dengan makna 

subyektif. Dengan karakter seperti itu, penelitian ini termasuk penelitian 

kualitatif (qualitative research).41  

Sugiyono dalam bukunya Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, 

dan R&D menyebutkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan dalam 4 

(empat) tahap, antara lain tahap orientasi atau deskripsi, tahap 

reduksi/fokus, analisis yang mendalam, dan hasil akhir berupa ilmu atau 

informasi baru.42  

Senada dengan Sugiyono Miles dan Huberman43 menggambarkan 

teknik analisa kualitatif dalam diagram sebagai berikut : 

Gambar 1.1 

Model Analisis Data Miles dan Huberman 

 

                                                           
41 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 11. 
42 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cetakan ke 21  (Bandung: 

Alfabeta, 2014), 21. 
43 Miles & Huberman, Qualitative Data Analisys (New Delhi, Sage Publication, 1994), 173 

Pengumpulan 

data 

Penyajian data  

Reduksi data Kesimpulan 
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Berdasarkan teori di atas penulis akan melakukan tahap orientasi 

atau deskripsi dengan mengumpulkan informasi melalui proses 

dokumentasi terhadap putusan Pengadilan Agama tahun 2015, 

melakukan wawancara dengan stake holders dan informan yaitu, pelaku 

pernikahan dini dan pihak lain yang dianggap perlu.  

Pemilihan para informan dalam penelitian dilakukan secara 

sengaja, berdasarkan kriteria yang dijelaskan oleh Bungin44, antara lain: 

Pertama, informan merupakan individu yang telah cukup lama dan 

intensif menyatu dengan kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi 

sasaran penelitian. Subyek tidak hanya sekedar tahu dan dapat 

memberikan informasi, tetapi juga telah menghayati secara sungguh-

sungguh sebagai akibat dari keterlibatannya yang cukup lama dengan 

lingkungan atau kegiatan yang bersangkutan. Kedua, informan masih 

terlibat secara aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi fokus 

penelitian. 

Data yang diperoleh kemudian akan disajikan secara deskriptif dan 

setelah itu penulis akan mereduksi atau memfokuskan penelitian 

                                                           
44M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu 

Sosial Lainnya  ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) 
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berdasarkan informasi awal yang diperoleh, kemudian melakukan kajian 

yang mendalam terhadap data-data empirik, dan mengambil konklusi dari 

analisa yang dilakukan.  

Di samping itu, penulis juga akan melakukan dokumentasi literatif 

pemikiran Jasser Auda tentang maqa>s}id al-shari>‘ah sehingga 

diperoleh gambaran utuh pemikirannya dan selanjutnya akan digunakan 

untuk menguji relevansi mas}lah}ah dalam putusan Pengadilan Agama 

Pacitan dalam hal ketercapaiannya terhadap al-maqa>s}id al-shari>‘ah. 

Melalui pendekatan ini diharapkan dapat diperoleh informasi 

tentang latar belakang penggunaan dalil mas}lah}ah pada penetapan 

dispensasi  nikah Pengadilan Agama Pacitan, kondisi riil pernikahan dini 

di lapangan, dan kemudian informasi dimaksud akan didialogkan secara 

mendalam dengan maqa>sid shari>‘ah perspektif Jasser Auda. 

 2. Kehadiran Peneliti 

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menekankan 

pada hasil pengamatan peneliti. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi 

instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri45, sehingga dapat 

dikatakan dalam penelitian kualitatif posisi peneliti menjadi instrumen 

kunci (the key instrument).46 Untuk itu, validitas dan reliabilitas data 

kualitatif banyak bergantung pada keterampilan metodologis, kepekaan, 

dan integritas peneliti sendiri. 

Berpijak pada penjelasan di atas maka dalam penelitian ini 

peneliti akan hadir sekaligus sebagai participant observer, yaitu terjun ke 

                                                           
45 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kulitatif,dan R&D  (Bandung: Alfabeta, 2014), 222. 
46 Ibid, 223 
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lapangan secara langsung sejak awal dan melibatkan diri secara total 

dalam proses penelitian, sehingga peneliti dalam hal ini adalah bagian 

penting dari penelitian itu sendiri. 

 3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Pacitan dan seluruh 

wilayah Kabupaten Pacitan. Namun mengingat keterbatasan jangkauan, 

maka akan dipilih wilayah dengan mempertimbangkan jumlah peristiwa 

nikah pada wilayah dimaksud dan juga memperhitungkan pembagian 

wilayah kerja di Pacitan, yaitu Timur (Kec. Tulakan), Tengah (Kec. 

Pacitan) dan Barat (Kec. Punung). Di samping itu pertimbangan 

keterwakilan sosiologis masyarakat juga digunakan, yaitu masyarat 

Tulakan yang merupakan kecamatan terluas dengan jumlah peristiwa 

nikah tertinggi, masyarakat Pacitan sebagai representasi masyarakat 

perkotaan, dan Punung sebagai representasi masyarakat pedesaan. 

4. Sumber Data 

Data diperoleh dengan : 

a. Dokumentasi, dengan mencari data pada Kantor Urusan Agama 

sebagai pihak pengguna dispensasi nikah, Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Pacitan dan Pengadilan Agama Pacitan. 

b. Observasi. 

c. Wawancara (interview). 

5. Analisa Data 

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian kemudian 

dianalisis secara kualitatif kemudian dideskripsikan dengan 
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menggunakan kata-kata, sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam 

bentuk kalimat yang komprehensif, sistematis dan dapat dimengerti, 

kemudian ditarik kesimpulan. 

6. Uji Validitas Data 

Penetapan keabsahan data yang ditentukan melalui empat kreteria 

yaitu: derajat keterpercayaan (credibility), keteralihan (transferability), 

kebergantungan (depenability), dan kepastian (confirmability), dalam 

penelitian ini akan digunakan teknik pemeriksaan keabsahan data sebagai 

berikut : 

  
a. Credibility, yaitu  pengecekan  derajat  keterpercayaan  (credibility)  

data, dimana peneliti akan menggunakan teknik Triangulasi47 dengan 

melakukan pembandingan dan pengecekan derajat keterpercayaan 

suatu informasi yang diperoleh melalui sumber atau metode lain. 

b. Depenability, sering disebut dengan reliabilitas, dimana penelitian 

dianggap reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi/ 

mereplikasi proses penelitian tersebut. Cara mengujinya yaitu dengan 

melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.48  

c. Transferability,  yaitu metode dimana dilakukan pengecekan   derajat   

keteralihan,   peneliti   akan menggunakan teknik uraian     rinci 

                                                           
47 Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang 

lain, bisa berupa sumber lain, metode lain, penyidik lain dan atau teori lain. (lihat Lexy J. 

Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 230. 
48 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cetakan ke 21  (Bandung: 

Alfabeta, 2014), 277. 
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(thick description).49 Data akan diuraikan sesuai dengan konteksnya 

sehingga dapat dipahami makna yang terkandung dalam data. 

d. Confirmability, berupa pengecekan derajat kepastian (confirma-bility), 

dimana digunakan pula teknik penelusuran audit kepastian. Dalam hal 

ini audit  akan  difokuskan  pada  keputusan  auditi  (peneliti)  dalam 

penelusuran data dan penggunaan metodologinya.50  

G. Sistematika Penulisan 

Penulisan tesis direncanakan dibuat dalam 6 (Enam) bab, bab satu 

Pendahluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian 

pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian. Bab dua berisi pemikiran 

Maqa>s}id Jasser Auda. Bab tiga berisi seting wilayah dan isu persoalan. 

Bab empat berisi analisis maqa>s}id terhadap penetapan dispensasi nikah 

pada Pengadilan Agama Pacitan. Bab lima analisis maqa>s}id terhadap 

insitusi keluarga pernikahan dini dari penetapan dispensasi nikah PA Pacitan, 

dan bab enam penutup, berisi kesimpulan dan saran. 

BAB II 

PEMIKIRAN MAQA>S}ID AL-SHARI>‘AH JASSER AUDA 

 

A. Maqa>s}id al-Shari>‘ah Sebagai Sebuah Pendekatan 

1. Pengertian Maqa>s}id al-Shari>‘ah  

Maqa>s}id al-Shari>‘ah  terdiri dari dua kata yaitu maqa>s}id 

dan al-shari>'ah. Terma ‘maqa>s}id’ berasal dari bahasa Arab  مقاصد  yang 

                                                           
49 Teknik ini menuntut peneliti untuk melaporkan hasil penelitian dengan uraian yang seteliti dan 

secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. (Lihat : 

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 337-

338) 
50 Ibid., 342-343 
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merupakan bentuk jamak kata مقصد (maqs}ad), yang bermakna maksud, 

sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir.51 Sedangkan shari>'ah 

mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk 

manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia 

maupun di akhirat. Maka dengan demikian, maqa>s}id al-shari>‘ah  

berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum. Maka 

dengan demikian, maqa>s}id , maqa>s}id al-shari>‘ah adalah tujuan-

tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.52  

Bagi sejumlah ulama fiqh, maqa>s}id adalah pernyataan 

alternatif untuk مصالح (mas}a>lih}) atau kemaslahatan-kemaslahatan. 

Misalnya Abd al Malik al-Juawaini (w.478 H/1185 M), salah satu 

kontributor paling awal terhadap teori maqa>s}id menggunakan istilah al-

maqa>s}id dan al-mas}a>lih} al-‘a>mmah (kemaslahatan-kemaslahatan 

umum) secara bergantian.53 

Najm al-Di>n al-T}u>fi> (w. 716 H/1216 M) seorang tokoh 

yang memberikan tempat istimewa pada kemaslahatan, bahkan di atas 

‘implikasi langsung dari sebuah nas} khusus’ mendefinisikan 

kemaslahatan sebagai ‘apa yang memenuhi tujuan sang Pembuat syari’at 

(al-Sha>ri’) yaitu Allah SWT.54 Al-Qara>fi (w. 1285 H/1868 M) 

mengaitkan kemaslahatan dan maqa>s}id dengan kaidah us}>ul fiqh yang 

menyebutkan “Suatu maksud tidak sah kecuali jika mengantarkan pada 

                                                           
51 Mohammad al-Tahir ibn Ashur, Treaise on Maqa>s}id al-sharih, ter. Muhammad el-Tahir el-

Mesawi (London, International Institue of Islamic Thought (IIIT), 2006), 2. 
52 Asafri  Jaya,  Konsep  Maqashid  al-Syari'ah  Menurut  al-Syathibi,  (Jakarta:Raja Grafindo 

Persada, 1996),5. 
53 Abdul Malik Al-Juwaini, Ghiya>s al-umam fi iltiya>s al-Zulam, ed. Abdul Azim al-Dib (Qatar: 

Waza>rah al-Syu’un al-Di>niyyah, 1400 H), 253 
54 Najm al-Di>n al-Tufi, al-Ta’yin fi Syarh al-Arba’in (Beirut: al-Rayya>n, 1419), 239 
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pemenuhan kemaslahatan atau menghindari kemudaratan.”55 Hal tersebut 

bermakna bahwa tujuan apapun yang termasuk al-maqa>s}id tidak lain 

adalah untuk menyatakan kemaslahatan manusia (mendatangkan manfaat 

dan atau mencegah mafsadat). Beberapa pendapat di atas menunjukkan 

keterkaitan yang sangat kuat antara kemaslahatan dan maqa>s}id dalam 

konteks us}ul fiqh. 

Sementara itu Wahbah al-Zuhaili56  mendefinisikan maqa>s}id 

shari>'ah  dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh 

syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan 

akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada 

setiap hukumnya.  

Kandungan maqashid al-Shari>‘ah  dapat diketahui dengan 

merujuk ungkapan al-Syathibi57, seorang tokoh pembaru us}ul  fiqh yang 

hidup pada abad ke-8 Hijriah, dalam kitabnya al-Muwafaqat fi Us}ul al-

Shari>‘ah . Di situ beliau mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu 

ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. 

Jadi, pada dasarnya syari'at itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan 

individu dan jama'ah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia 

dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjang-

jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, 

karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi semua manusia. 

                                                           
55 Syiha>b al-Di>n al-Qara>fi>, al-Zakhirah,  vol. 5 (Beirut: Dar al-Arab, 1994),, 278 
56 Wahbah al-Zuhaili, Us}ul al-Fiqh al-Islami  (Beirut: Dar al-Fikr, 1986),1017 
57 Abu> Ish}a>q al-Sha>t}ibi>, Al-Muwafaqat fi Us}ul al-Syari'ah (Riyadh: Maktabah al-Riyadh 

al-Haditsah, tt), 6. 
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Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi 

bahasan utama dalam maqashid al-Shari>‘ah  adalah hikmah dan illat 

ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian us}ul fiqh, hikmah berbeda dengan 

illat. Illat adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara 

objektif (zahir), dan ada tolak ukurnya (mundhabit), dan sesuai dengan 

ketentuan hukum (munasib) yang keberadaannya merupakan penentu 

adanya hukum. Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan 

atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi 

manusia.58 

Maslahat secara umum dapat dicapai melalui dua cara : 

a. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang 

disebut dengan istilah jalb al-mana>fi'. Manfaat ini bisa dirasakan 

secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan 

datang. 

b. Menghindari  atau  mencegah  kerusakan  dan  keburukan  yang sering 

diistilahkan dengan dar' al-mafa>sid. Adapun yang dijadikan tolok 

ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya) 

sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi 

kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu 

bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.59 

 

2. Sejarah Maqa>s}id al-Shari>‘ah  

                                                           
58 Ghofar Shidiq , “Teori Maqa>s}id al-shari>'ah dalam  Hukum Islam”,  Sultan Agung, 46 ( Juni-

Agustus ,2009),119. 
59 Ibid. 
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Sejarah perkembangan gagasan yang mencoba untuk menarik 

kesimpulan mengenai tujuan atau maksud yang melatarbelakangi sebuah 

teks al-Qur’an dan atau instruksi nabi SAW, dapat dikembalikan kepada 

zaman Sahabat nabi, sebagaimana telah diriwayatkan tentang sejumlah 

kejadian pada zaman itu. Salah satu contoh yang cukup terkenal dan 

populer yang telah diriwayatkan melalui banyak silsilah perawi adalah 

kejadian ‘salat Asar di Bani Qurayz}ah’.60 

Dalam kejadian tersebut, Nabi SAW mengirim sekelompok 

sahabat ke bani Qurayz}ah dan memerintahkan mereka agar tidka 

melaksanakan salat Asar kecuali di Bani Quraiz}ah. Waktu yang untuk 

salat Ashar saat itu sudah hampir habis, padahal mereka belum mencapai 

tempat yang diperntahkan untuk melaksanakan shalat Asar. Oleh karenya 

para sahabat terbagi dalam dua kelompok, ada yang merasa berkewajiban 

melaksanakan shalat Asar karena waktunya hampir habis, sedangkan yang 

lain merasa berkomitmen untuk melaksanakan perintah Nabi, walaupun 

waktu sudah habis. 

Masing-masing pendapat di atas dilatarbelakangi oleh alasan 

yang masuk akal. Pihak yang melaksanakan salat dalam perjalanan 

sebelum tiba di Bani Qurayz}ah beralasan bahwa perkataan Nabi bukanlah 

bermakna harfiah, yaitu menunda salat wajib, melainkan agar memacu 

semangat para sahabat untuk segera tiba di Bani Qurayz}ah, adapun pihak 

lainnya beralasan bahwa perintah Nabi wajib untuk diikuti karena sangat 

jelas menyuruh mereka salat Asar di Bani Qurayz{ah. 

                                                           
60 Jaser Auda, Jaser Auda, Al-Maqa>s}id Untuk Pemula,  ter. Ali Abdoelmon’im (Yogyakarta: 

SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), 22._ 
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Ketika kedua pihak itu menghadap Nabi SAW dan menceritakan 

kisah mereka Nabi pun merestui keduanya, yang itu dimaknai oleh para 

ulama sebagai ‘kebolehan’ dan kebenaran kedua pendapat dimaksud. 

Terdapat sejumlah kejadian lain yang memperlihatkan 

konsekuensi yang lebih serius keteka pendekatan pemahaman al-

maqa>s}id diterapkan dalam memahami instruksi Nabi. Kejadian 

dimaksud adalah riwayat tentang ijtihad khalifah Umar bin Khat}t}ab 

RA.61 

Setelah masa Sahabat, teori dan klasifikasi al-maqa>s}id mulai 

berkembang. Akan tetapi al-maqa>s}id sebagaimana kita kenal saat ini 

tidak kunjung matang sebelum masa para ulama Us}u>luddi>n, yaitu 

antara abad ke-5 H sampai dengan abad ke-8 H. Berikut para Imam 

perintis pengkajian al-maqa>s}id sebelum abad ke-5 H.62 

Tabel 2.1 

Imam-imam Perintis Pengkajian al-Maqa>s}id Sebelum Abad ke-5 H 

                                                           
61 Kejadian pertama yang menampakkan ijtihad Umar berlatar maqa>s}id adalah ketika beliau 

hendak membagikan tanah yang baru dikuasai negara saat Islam menguasai Mesir dan Irak.  Para 

sahabat meminta agar Umar membagikan tanah itu kepada tentara yang ikkut perang dengan 

anggapan bahwa tanah itu termasuk rampasan perang. Mereka berdalil ayat-ayat al-Qur’an dengan 

jelas membolehkan dibagikannya harta rampasan perang. Akan tetapi Umar RA menolak untuk 

membagikan tanah sangat luas itu. Beliau berdalilkan ayat-ayat al-Qur’an yang lebih umum yang 

menyatakan maksud Allah aar tidak menjadikan harta kekayaan terbatas pada kalangan tertentu 

(orang kaya). Tampak jelas di sini bahwa Umar dan para sahabat yang sependapat dengannya telah 

memahami kekhususan ayat mengenai rampasan perang dalam konteks yang lebih luas, yaitu 

maksud huku Islam berupa pembagian harta secara umum. Maksud tersebut adalah dengan 

ekspresi kontemporer yaitu mengurangi gap antar kelas. 

Kejadian kedua adalah moratorium yang Umar terapkan atas hukuman pencurian saat terjadinya 

kekurangan pangan di Madinah. Beliau beranggapan bahwa menerapkan hukuan yang disebut 

dalam teks al-Qur’an yang jelas dan tentu pada saat orang-orang sedang menderita kekurangan 

pangan menentang prinsip keadilan yang dianggapnya lebih fundamental untuk diikuti. 

Kejadian ketiga adalah saat beliau memutuskan bahwa seorang tentara hanya berhak atas 1/5 harta 

rampasan yang ia kuasai jika rampasan itu berharga karena beliau mempertimbangkan rasa 

keadilan antar para tentara dan dalam rangka mengukuhkan kepercayaan publik. 

Kejadian berikutnya adalah ketika beliau memasukkan kuda ke dalam kategori harta yang wajib 

dizakati meski nabi pernah menentukan sebaliknya. Umar beranggapan bahwa waktu itu kuda 

sudah lebih mahal nilainya dibandingkan unta yang merupakan hewan yang wajib dizakati. 
62 Jaser Auda, Jaser Auda, Al-Maqa>s}id Untuk Pemula,  ter. Ali Abdoelmon’im (Yogyakarta: 

SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), 36. 
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Nama Imam dan Tahun 

Wafatnya 
Karya al-Maqa>s}id-nya 

Al-Tirmidzi al-H}aki>m (w.296 

H/908 M) 

al-Salah wa Maqa>s}iduha> al-

Hajj wa Asra>ruh 

Abu> Zayd al-Balkhi (w.365 H/933 

M) 

al-Iba>nah ‘an ‘ilal al-Diyanah 

Mas}a>lih al-Abdan wa al-Anfus 

Al-Qaffal al-Kabi>r Sya>yhi> 

(w.365 H/975 M) 
Mah}a>sin al-Shara>i’ 

Ibn Ba>bawayh al-Qummi (w.381 

H/991 M) 
‘Ilal al-Shara>i’ 

Al-Amiri> al-Faylasu>f (w.381 

H/991 M) 
al-I’la>m bi-Mana>qib al-Isla>m 

 

Adalah abad ke-5 H yang menyaksikan kelahiran apa yang disebut 

oleh ‘Abdallah bin Bayyah sebagai “sebuah filsafat hukum Islami”. Metode-

Metode harfiah yang dan nominal yang dikembangkan sampai dengan abad 

ke-5 H terlihat tak sanggup menghadapi kerumitan hidup dan perkembangan 

peradaban. Teori al-mas}lah}ah al-mursalah telah dikembangkan sebagai 

sebuah metode yang meliputi apa yang tidak disebutkan dalam teks-teks suci. 

Teori tersebut telah mengisi kekosongan pada metode-metode harfiah dan 

akhirnya melahirkan teori al-maqa>s}id dalam disiplin ilmu dan praktik 

hukum Islami.63 

Para ulama fiqh yang paling berpengaruh dalam teori al-maqa>s}id 

antara abad ke-5 dan ke-8 adalah :  

Abu> al-Ma’a>li al-Juwayni>64> (w.478 H/1085 M) dengan bukunya 

al-Burha>n fi Usu>l al-Fiqh (Bukti nyata tentang asas-asas metode hukum 

Islami). Buku ini dapat dianggap sebagai karya fiqh pertama yang 

mengemukakan sebuah teori tentang ‘jenjang-jenjang kebutuhan dasar’ dalam 

nuansa makna yang kita kenal saat ini. Ia menyarankan 5 jenjang al-

                                                           
63 Ibid, 37. 
64 Ibid,38 
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maqa>s}id, yaitu al-d}aru>riyyat (keniscayaan-keniscayaan), al-ha>ja>t al-

‘a>mmah (kebutuhan-kebutuhan publik), al-makruma>h (tindakan moral), 

al-mandu>ba>t (anjuran-anjuran), dan ‘apa yang tidak dapat dikembalikan 

kepada maksud spesifik’. 

Imam al-Ghaza>li65 (w. 505 H/1111 M)>, pencetus ‘Jenjang-jenjang 

Keniscayaan’. Beliau adalah salah satu murid dari al-Juwayni> yang 

kemudian mengembangkan teori gurunya dalam bukunya al-Mustasfa>. Al-

Ghaza>li mengurut keniscayaan yang disarankan gurunya menjadi (1) 

keimanan, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta. Ia juga melahirkan 

istilah al-hifz} (pelestarrian) dari 5 keniscayaan itu. Al Gaza>li dengan jelas 

memanfaatkan konsep al-maqa>s}id sebagai dasar bagi beberapa aturan 

Islami. Seperti pernyataannya bahwa segala bentuk minuman yang 

memabukkan baik cair maupun padat adalah dilarang berdasarkan analog 

dengan khamr, karena khamr dilarang demi pelestarian akal manusia. Ia juga 

menyatakan bahwa kebutuhan yang urutan keniscayaannya lebih tinggi harus 

memiliki prioritas atas kebutuhan yang memiliki urutan lebih rendah apabila 

terjadi pertentangan dalam penerapan keduanya. 

Al-‘Izz ibn ‘Abd al-Sala>m66 yang melahirkan istilah ‘Hikmah di 

Balik Hukum Syari’at. Ia menulis dua buku kecil tentang maqa>s}id berjudul 

Maqa>s}id al-Sala>h (Tujuan-tujuan pokok salat) dan Maqa>s}id al-S}awm 

(Tujuan-tujuan Puasa). Sumbangan besar beliau dalam pengembangan teori 

maqa>s}id adalah karyanya tentang kemaslahatan yang diberi judul Qawa>id 

                                                           
65 Ibid, 40 
66 Ibid, 41 
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al-Ahkam fi Mas}a>lih al-Anam (Kaidah-kaidah dasar tentang kemaslahatan-

kemaslahatan manusia). 

Imam al-Qara>fi> yang bernama lengkap Shiha>b al-Di>n al-Qarafi 

(w.684 H/1285 M). Beliau berkontribusi dalam pengembangan teori al-

maqa>s}id melaui pembedaan yang dilakukannya terhadap berbagai tindakan 

Nabi berdasarkan niat/maksud dari nabi sendiri. Ia meulis dalam bukunya al-

Furu>q, “Terdapat perbedaan antara tindakan-tindakan Nabi dalam 

kapasitasnya sebagai utusan Ilahi, sebagai hakim, atau sebagai pemimpin. 

Implikasi hukum dari perbedaan-perbedaan itu adalah bahwa apa yang 

dilakukan nabi sebagai utusannya adalah kaidah umum dan permanen.. [akan 

tetapi] keputusan-keputusan yang berhubungan dengan militer, kepercayaan 

publik, menunjuk hakim dan gubernur, membagi rampasan perang, dan 

menandatangi kesepakatan internasional adalah aturan yang menyangkut para 

pemimpin saja.” 

Dengan demikian al-Qara>fi> mengajukan definisi baru bagi istilah 

al-maqa>s}id, dimana istilah itu menjadi memiliki makna niat/maksud nabi 

sendiri dalam berbagai macam tindakannya. Kelak teori ‘perbedaan’ al-

Qara>fi> ini dikembangkan oleh Ibn “A>shu>r ke dalam definisinya tentang 

maqa>s}id. Al-Qara>fi> juga menulis tentang fath al’z}ara>i’ (pembukaan 

sarana untuk mencapai maslahat); hal yang dianggap sebagai perluasan 

signifikan dalam teori maqa>s}id. Beliau menyarankan bahwa sarana yang 

mengantar kepada tujuan yang legal perlu dibukakan, sebagaimana sarana 

yang menganttarkan kepada tujuan yang ilegal harus ditutup. 
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Puncak perkembangan maqa>s}id pada abad ke-8 H dibawa oleh al-

Sha>t}ibi>. Ulama fiqh bernama lengkap Abu> Ish}a>q al-Sha>t}ibi> 

(w.790 H/1388) ini membawa peristilahan yang sama dengan  al-Juwayni> 

dan al-Ghaza>li>. Perbedaannya, dalam bukunya al-Muwa>faqa>t fi Usu>l 

al-Shari>ah ia mengembangkan teori al-maqa>s}id dengan melakukan tiga 

transformasi penting, yaitu :67 

Pertama, al-maqa>s}id dari sekedar ‘maslahat-maslahat lepas’ ke 

‘asas-asas hukum’. Al-Sha>t>}ibi> memulai bagian al-maqa>s}id dalam al-

Muwa>faqa>t dengan mengutip ayat-ayat al-Qur’an yang membuktikan 

bahwa Allah memiliki maksud dari penciptaan, pengiriman para rasul, dan 

arahan-arahanNya dan kemudian menyimpulkan bahwa al-maqa>s}id adalah 

bagian dari asas-asas agama, kaidah-kaidah syariat dan pokok-pokok dalam 

agama Islam. 

Kedua, al-maqa>s}id dari ‘hikmah di balik aturan’ kepada ‘dasar 

aturan’. Berdasarkan pemahamannya al-maqa>s}id adalah termasuk dalil al-

kulliyyat (teks-teks yang berkenaan dengan pokok-pokok agama) sehingga 

menurutnya aturan manapun yang dibuat atas nama syariat tidak dapat 

melangkahi al-maqa>s}id. Konsekuensinya, pengetahuan akan maqa>s}id 

adalah syarat utama bagi keahlian ijtihad pada segala tingkatan. 

Ketiga, al-maqa>s}id dari ‘ketidaktentuan’ menuju ‘keyakinan’. 

Klaim yang ia lakukan ini berdasarkan atas induksi yang dilakukannuya 

terhadap ayat-ayat al-Qur’an untuk menarik kesimpulan tentang al-

maqa>s}id. 

                                                           
67 Ibid, 46. 
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Lebih jauh al-Sya>t}ibi menjelaskan bahwa al-maqa>s}id adalah 

termasuk perkara kulliyyat (hal-hal pokok dalam agama), sehingga aturan 

manampun yan dibuat atas nama syariat tidaklah dapat melangkahi al-

maqa>s}id.68 

Karya al-Sha>t}ibi>, al-Muwa>faqa>t menjadi rujukan standar dalam 

studi Islam tentang al-maqa>s}id sampai tibanya abad ke-20 M, meski 

ajakannya untuk menjadikan al-maqa>s}id sebagai asas hukum Islam belum 

diterima secara luas. 

Dinamika maqa>s}id di abad ke-20 M dimulai dengan isu 

kontemporerisasi maqa>s}id yang ditandai dengan pengembangan 

terminologi maqa>s}id tradisional dalam bahasa masa kini. Misalnya 

pengembangan ‘perlindungan keturunan’ dalam teori tradisional menjadi teori 

berorientasi keluarga seperti yang dilakukan Ibn Ashu>r saat ia menjadikan 

perlindungan keturunan menjadi kepedulian terhadap keluarga.69  

Ibnu A>shu>r membuka pintu bagi para cendekiawan kontemporer 

untuk mengembangkan teori maqa>s}id dalam pelbagai cara baru, meski 

beberapa cendekiawan kontemporer menolak ide memasukkan konsep-

konsep baru seperti keadilan dan kebebasan ke dalam maqa>s}id. Mereka 

lebih senang menyatakan bahwa konsep-konsep ini secara implisit sudah 

tercakup dalam teori klasik.70 

Tabel berikut menggambarkan pengembangan terma klasik 

maqa>s}id dalam terma kontemporer : 

                                                           
68 Ibid, 47. 
69 Jasser Auda, Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqa>s}id Syariah, ter. Rosidin 

dan Ali Abd. El-Mun’im (Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2015), 56. 
70 Ibid., 57 
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Tabel 2.2 

Pengembangan Terma Klasik Maqa>s}id dalam Terma Kontemporer 

Terma klasik Terma kontemporer 

Hifz} al-Nasl (perlindungan 

keturunan) 

-kepedulian keluarga 

-perlindungan hak perempuan dan anak 

Hifz} al-aql (perlindungan 

akal) 

-pengembangan pemikiran ilmiah 

-perjalanan menuntut ilmu 

-melawan mentalitas taqlid 

-mencegah mengalirnya tenaga ahli ke luar 

negeri 

Hifz} al-Ird}i (perlindungan 

kehormatan) 

-hukuman terhadap kehormatan 

-penjagaan terhadap kehormatan 

-perlindungan harkat dan martabat manusia 

-perlindungan hak asasi manusia 

Hifz} al-Di>n (perlindungan 

agama) 

-kebebasan berkeyakinan 

Hifz} al-Ma>l (perlindungan 

harta) 

-istilah-istilah sosio-ekonomi 

-bantuan sosial 

-pengembangan ekonomi 

-distribusi uang 

-kesejahteraan masyarakat 

-pengurangan gap antar kelas sosial 

Saat ini upaya pengembangan terma maqa>s}id terus berlangsung, 

salah satu tokohnya adalah Jasser Auda, dimana ia menyarankan agar 

pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu tema utama bagi 

kemaslahatan publik dan menjadi tujuan pokok (maqa>s}id) dari syariat. 

Menurutnya, dengan mengadopsi konsep pengembangan SDM realisasi 

maqa>s}id dapat diukur secara empiris dengan mengambil manfaat dari 

target-target pembangunan SDM versi PBB, sesuai dengan standar ilmiah 

saat ini dan dirujukkan kepada Maqa>s}id al-Shari>‘ah yang lain.71  

3. Urgensi Maqa>s}id al-Shari>‘ah dalam Pembentukan Hukum Islam 

Ijtihad dalam dinamika sosial yang terus berkembang memiliki 

posisi yang sangat strategis, sebab ia akan menjadi jalan bagi terbukanya 

                                                           
71 Ibid., 60. 
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jawaban atas problematika umat yang tidak secara langsung dijawab oleh 

nas}. Pembentukan hukum Islam (tashri>’ al-Islami>) menurut Jaih 

Mubarok72 dapat dibedakan menjadi dua; yaitu al-tashri>’ al-Islami> min 

jihat al-nas} (al-tashri>’ dari sudut sumber) dan al-tashri>’ min jihat al-

tawassu’ wa al-shumu>liyyah (al-tashri>’ dari sudut keliuasan dan 

kandungan). Tashri>’ tipe pertama dibatasi pada tashri>’ yang dibentuk 

pada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu al-Qur’an dan al-Sunnah, 

sedangkan tashri>’ tipe kedua mencakup ijtihad sahabat, tabi’in, dan 

ulama sesudahnya. Kedua fungsi tashri>’ ini adalah dalam kerangka 

menjaga Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, sesuai firman Allah 

 و ما ارسلناك اال رحمة للعالمين

“Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad) kecuali sebagai 

rahmat atas seluruh alam.” 73 

Abdul Wahhab Khallaf74, seorang pakar us}ul fiqh, menyatakan 

bahwa nas}–nas}  shari>'ah itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali 

oleh seseorang yang mengetahui maqa>s}id al-shari>‘ah  (tujuan hukum). 

Pendapat ini sejalan dengan pandangan pakar fiqh lainnya, Wahbah al-

Zuhaili75, yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang maqashid al-

Shari>‘ah  merupakan persoalan dharuri (urgen) bagi mujtahid ketika akan 

memahami nash dan membuat istinbath hukum, dan bagi orang lain dalam 

rangka mengetahui rahasia-rahasia syari'ah. 

                                                           
72 Jaih Mubarok, Sejarah Perkembangan Hukum Islam (Bandung:Remaja Rosda Karya,2000),5. 
73 Al-Qur’an, 21:107 
74 Abd al-Wahab Khallaf, Ilmu Us}ul Al-Fiqh, (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1968), 

198. 
75 Ibid. 
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Kajian teori maqashid al-Shari>‘ah  dalam pembentukan hukum 

Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-

pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang 

bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh 

karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi 

seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan 

sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan 

perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah 

diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu 

elemen yang terpenting adalah teori maqashid al-Shari>‘ah . Kedua, dilihat 

dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan 

oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. 

Ketiga, pengetahuan tentang maqashid al-Shari>‘ah  merupakan kunci 

keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan 

hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia 

dapat dikembalikan.76 

B. Biografi Jasser Auda 

Jasser    Auda    merupakan    seorang    tokoh     intelektual    muslim 

kontemporer  yang  amat  tersohor  di  dunia  Islam  maupun  Barat.77   Jasser 

dilahirkan pada tahun 1966 di Kairo Mesir, ia tumbuh menjadi seorang anak 

yang memiliki ketertarikan pada ilmu dan pengetahuan, hal ini terlihat dari 

                                                           
76 Ghofar Shidiq ,  “Teori Maqa>s}id al-shari>'ah dalam  Hukum Islam”,  Sultan Agung, 46 ( 

Juni-Agustus ,2009),119. 
77 Sulaiman  King  Faisal,  Maqasid  Al  Shariah  Perspektif  Jasser  Auda,  diakses  dari 

http://www.jasserauda.net/portal/maqasid-al-shariah-perspektif-jasser-auda/?lang=id, pada 

tanggal (1 Februari 2018), pukul 18:.54 
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masa  mudanya  yang  dihabiskan  untuk  belajar  agama  di  Masjid  al-

Azhar. Talaqqi  klasik  yang  dijalani  Jasser  di  Masjid  Jami’  al-Azhar  

terdiri  dari beberapa  kegiatan  diantaranya:  menghafal  al-Quran,  mengkaji  

kitab  hadis al-Bukhari  dan  Muslim  (dengan  penjelasan  Ibn  Hajar  dan  

al-Nawawi), Fikih, Isnad dan Takhrij, dan Usul Fikih. Selain Talaqqi klasik 

Jasser juga mengenyam  pendidikan  pada  jurusan  Teknik  di  Universitas  

Kairo  pada tahun 1998.78  

Setelah meraih gelar sarjana teknik dari Universitas Kairo. Pada tahun 

2004 Jasser melanjutkan pendidikan strata satunya pada jurusan studi Islam 

di   Universitas   Islam   Amerika   dan   menempuh   program   magister   di 

Universitas yang sama dengan fokus studi mengenai perbandingan mazhab. 

Setelah  mendapatkan  gelar  magisternya,  pengagum  Von  Bartanlanffy  ini 

pindah  ke  Kanada  untuk  melanjutkan  studi  doktoralnya.  Studinya  kali  

ini, Jasser  memilih  konsentrasi  yang  berbeda  dari  sebelumnya,  yaitu  

analisis sistem.79 

Studi mengenai analisis sistem merupakan sebuah disiplin baru yang 

dipopulerkan   oleh   Bartanlanffy   dan   Lazlo.   Bartanlaffy   sendiri   

adalah seorang  ahli  biologi,  melalui  ilmu  ini  ia  mengamati  bahwa  organ  

tubuh manusia ternyata memiliki keterkaitan satu sama lain. Misalnya, ketika 

ada orang  sakit  jantung,  bukan  berarti  penyebabnya  karena  kerusakan  

                                                           
78 Jasser Auda Jaser Auda, Al-Maqa>s}id Untuk Pemula,  ter. Ali Abdoelmon’im (Yogyakarta: 

SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), 137. 
79 Ferdiansyah  Hengki,  Jasser  Auda:  Imam  al-Ghazali  Masa  Kini,  diakses  dari 

http://www.muslimedianews.com/2016/08/jasser-auda-imam-al-ghazali-masa-kini.html,          

(Februari 2018)  
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pada jantung  semata,  tetapi  bisa  jadi  karena  terdapat  organ  atau  sel  lain  

yang mengalami kerusakan sehingga memengaruhi kinerja jantung.80  

Model berpikir seperti ini dikembangkan Bartanlanffy hingga menjadi 

teori   mapan,   yang   dapat   diaplikasikan   dalam   berbagai   disiplin   ilmu 

diantaranya,  ilmu  fisika,  administrasi,  manajemen,  bahkan  hukum  Islam. 

Dalam  konteks  hukum  Islam,  Jasser  merupakan  ilmuwan  pertama  yang 

mengembangkan   pendekatan   sistem   untuk   menganalisa   problematika 

hukum  Islam.  Amin  Abdullah  mengatakan,  apa  yang  dilakukan  Jasser  

ini belum   pernah   terpikirkan   sebelumnya.   Dalam   kesempatan   lain   

Amin Abdullah    meramalkan    Jasser    sebagai    intelektual    yang    

berpotensi mendialogkan    paradigma    ‘ulumuddin,    al-fikrul    Islami,    

dan    dirasah Islamiyyah. Pernyataan   Amin   Abdullah   tersebut   bukanlah   

pujian   yang berlebihan,    sebab    sebelum    menguasai    filsafat    sistem,    

Jasser    telah mempelajari  hukum  Islam  dengan  sungguh-sungguh,  dia  

memulai  studi strata satu dan magisternya dalam bidang hukum Islam di 

Universitas Islam Amerika, lalu melanjutkan doktoral pada bidang  yang 

sama di Universitas Wales Inggris.81 

Beberapa  cendekiawan  yang  memengaruhi  pemikiran hukum Islam 

Jasser Auda diantaranya: Yusuf al-Qardhawi, Thaha Jabir al- Alwani, Hasan 

Turabi, dan Isma’il Sadiq al-‘Adawi. Mereka dikenal sebagai intelektual 

yang acap kali menggemakan pembaharuan hukum Islam, tidak hanya  

diranah  fikih,  tetapi  juga  us}ul fiqh.  Dilihat  dari  latar  belakang 

pendidikannya  tampak  bahwa  Jasser  tidak  hanya  menguasai  ilmu  

                                                           
80 Ibid 
81 Ibid 
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agama, tetapi  juga  mendalami  ilmu  umum.  Safvet  Halilovic,  Profesor  

Tafsir  dan Antropologi    al-Quran    Universitas    Zenica,    menyebut    

Jasser    sebagai intelektual    muslim    kontemporer    yang    berwawasan    

luas,    memiliki pengetahuan  mendalam  tentang  Islam,  dan  memahami  

realitas  kekinian umat Islam dengan baik.82 

Sepak  terjang  Jasser  Auda  dalam  dunia  intelektual  memang  tidak 

dapat diragukan lagi, hal ini terlihat dari berbagai jenjang pendidikan yang 

ditempuhnya.  Jasser  belajar  talaqi  klasik  di  Masjid  jami’  al-Azhar  Kairo 

Mesir  bersamaan  dengan  itu  dia  menempuh  pendidikan  strata  satu  pada 

jurusan  teknik  di  Universitas  Kairo  Mesir.  Tak  tanggung-tanggung  

Jasser pun   kembali   menempuh   strata   satunya   pada   bidang   studi   

Islam   di Universitas   Islam   Amerika   dan   di   Universitas   ini   pula   ia   

mengambil program  magisternya  dengan  konsentrasi  perbandingan  

mazhab.  Setelah menyelesaikan program magisternya Jasser kemudian 

melanjutkan program doktoral  di  dua  universitas  yang  berbeda  yaitu  di  

Universitas  Waterloo Kanada  untuk  konsentrasi  analisis  sistem  serta 

teologi  dan  studi  agama  di Universitas Wales Lampeter Inggris. 

Karena    sepak    terjangnya    tersebutlah    Jasser    dipercaya    untuk 

menduduki     beberapa     jabatan     di     berbagai     organisasi     keilmuwan 

diantaranya:83 

1. Jabatan Terkini: 

a.   Wakil Ketua Pusat Studi Legislasi dan Etika (Qatar Foundation), 

Qatar. 

                                                           
82 Ibid 
83 Jaser Auda, Al-Maqa>s}id Untuk Pemula,  ter. Ali Abdoelmon’im (Yogyakarta: SUKA-Press 

UIN Sunan Kalijaga, 2013), 138 
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b.  Guru  Besar  Program  Kebijakan  Publik  dalam  Islam,  Fakultas Studi 

Islam, Qatar Foundation, Qatar. 

2. Jabatan Akademik Sebelumnya: 

a. Direktur   dan   Pendiri   Pusat   Studi   al-Maqāshid   pada   Filsafat 

Hukum Islam, Al-Furqan Islamic Heritage Foundation, Inggris. 

b. Guru    Besar   Tamu    di    Jurusan   Syariah,    Fakultas    Hukum, 

Universitas Aleksandria, Mesir. 

c.    Guru  Besar  pembantu   pada  Universitas  Ryerson,  Universitas 

 
Bahrain, dan Universitas Waterloo. 

 

d.    Ketua al-Shatibi  Studi Maqāshid di International Peace College 

 
Afrika Selatan 

3.  Afiliasi Terkini: 

a. Anggota    Pendiri    dan    anggota    dewan    eksekutif    Persatuan 

Internasional Ulama Muslim. 

b. Editor  Manajer,  Jurnal  Studi  Islam  Kontemporer,  Bloomsbury, 

Qatar Foundation. 

c.  Anggota    Institut    Internasional    Penelitian    Sistem    Mutakhir, 

Kanada. 

d. Anggota   Dewan   Akademik   Institut   Internasional   PemikiranI 

slam, Inggris. 

e. Anggota Forum Melawan Islamofobia dan Rasisme, Inggris.\ 

f. Anggota   Dewan  Eksekutif  Asosiasi   Ilmuwan   Sosial   Muslim, 

Inggris. 
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g.  Anggota  Dewan  Wali  Amanah,  Pusat  Studi  Peradaban  Global, 

Inggris. 

h. Anggota Dewan Fiqih Amerika Utara dan Dewan Fatwa Eropa 

Selain  yang  telah  disebutkan  di  atas,  saat  ini  ia  merupakan  

direktur dan  pendiri  al-Maqāshid  Research  Center  di  London.  Dia  

adalah  seorang Research Fellow di University of Southampton, Inggris, 

associate professor dibeberapa perguruan tinggi terkenal dunia seperti: 

Sekolah Tinggi Seni dan Ilmu,  American  University  of  Sharjah,  UEA,  

Ryerson  University,  Kanada, University of Bahrain dan University of 

Waterloo.84 

 

4. Karya-karya Jasser Auda 
 

Adapun  karya-karya  dari  Jasser  Auda  yang  telah  dibukukan  

sebagai berikut :85 

a. Buku-buku 

 
1) Maqa>s}id al-shari>‘ah: A Beginner’s Guide b.    Islam, Christiany 

and Pluralism 

2) Muslim   Women   Between   Backward   Traditions   and   Modern 

Innovations 

3) What is the Land of Islam? 

4) What are Maqa>s}id al-shari>‘ah? 

5) How do we Realise Maqa>s}id al-Shari>‘ah in the Shariah? 

6) Sharia and Politics 

                                                           
84 Ibid 
85 Official      Website      Jasser      Auda,      Category:      Books,      diakses      dari 

http://www.jasserauda.net/portal/category/2/books/?lang=en,  ( 1  Februari  2018), pukul 19.12 



 

43 
 

7) Maqa>s}id al-Shari>‘ah A Beginner’s Guide 

8) Maqa>s}id al-Shari>'ah as  Philosophy  of  Islamic  Law,  A  System 

Approach 

9) Rethinking   Islamic   Law   for   Minorities:   Towards   a   Western 

Muslim Identity 

10) How do we Realise Maqa>s}id al-Shari>‘ah in the Shariah? 

11) Reclaiming the Mosque 

 

5.  Artikel-artikel 

 

1) About the New Laws Proposed in Tunisia in Order to Enforce the 

Equating of the Shares of Males and Females 

2) Reciting Quran and Tawaf: Women in Menses Excluded  

3) Issues at Hand in the Fatwas of Orphan Care 

4) Understanding  Objectives  of  Shariah  and  Its  Role  in  

Reforming Islamic Jurisprudence 

5) Jasser Auda: Knowledge Through Travelling and Reading Habits f.     

Jasser Auda on Indonesian Islam and Muhammadiyah 

6) The  “Civil”  and  the  “Islamic”:  Towards  A  Common  Ethical 

Ground 

7) Fatwa:    Zakah    Could    be    Paid    to    an    Educational    

Waqf Endowment 

8) UNISEL:  Empowerment  of  Education  From  the  Perspective  of 

Maqa>s}id 

9) Public Lecture on the Misconception of the Civil State 
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Selain  karya-karya  yang  telah  dipublikasikan  di  atas  berupa  

buku- buku  dan  puluhan  artikel,  sampai  saat  ini  Jasser  Auda  juga  masih  

aktif mengisi kuliah umum di berbagai universitas di dunia.. 

C. Pemikiran Maqa>s}id al-Shari>‘ah Jasser Auda 

Di antara para pemikir kontemporer yang menaruh concern pada 

reformasi filsafat hukum Islam (Us}u>l al-Fiqh) adalah Jasser Auda, yang 

menggunakan maqa>s}id shari>'ah sebagai basis pangkal tolak filosofi 

berpikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai motode berfikir 

dan pisau analisisnya.86 

Jasser Auda memulai gagasannya tentang maqa>s}id dengan 

menggiring nalar kritis kita melalui pertanyaan-pertanyaan; mengapa 

menunaikan zakat menjadi salah satu rukun Islam? Mengapa minum 

minuman beralkohol adalah dosa besar dalam Islam? Apakah hubungan 

antara gagasan hak-hak asasi manusia dengan hukum Islam? Bagaimana 

hukum Islam dapat berkontribusi pada ‘pembangunan’ (development) dan 

‘keadaban’ (civility).87 

Menurutnya Maqa>s}id al-shari>‘ah adalah prinsip-prinsip yang 

menyediakan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan di atas dan sejenisnya 

tentang hukum Islam. Maqa>s}id mencakup hikmah-hikmah di balik hukum, 

misalnya ‘meningkatkan kesejahteraan sosial’ sebagai salah satu hikmah di 

balik zakat; ‘meningkatkan kesadaran akan kehadiran Allah’ sebagai salah 

satu hikmah di balik puasa. 

                                                           
86 M.  Amin Abdullah, Pengantar, dalam Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui 

Maqa>s}id Syariah, ter. Rosidin dan Ali Abd. El-Mun’im (Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2015), 11.   
87 ibid 
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Maqa>s}id juga menjadi tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh 

hukum-hukum Islam, dengan membuka sarana menuju kebaikan (fath al-

z}ara>’i atau menutup sarana keburukan (sadd al-z}ara>’i). Dengan 

demikian, maqa>s}id ‘menjaga akal dan jiwa manusia’ menjelaskan larangan 

tegas Islam terhadap minuman beralkohol dan minuman penghilang akal 

lainnya (intoxicant). Maqa>s}id dimaknai pula sebagai sekumpulan maksud 

ilahiah dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam, misalnya 

keadilan, martabat manusia, kehendak bebas, kemurahan hati, kemudahan, 

dan kerja sama masyarakat. Maqa>s}id merepresentasikan hubungan antara 

hukum Islam denagn ide-ide terkini tentang hak-hak asasi manusia, 

pembangunan, dan keadaban.88 

Para teoretikus kontemporer abad 20 M mengkritik klasifikasi 

keniscayaan89 model tradisional dengan beberapa alasan : 

a. Jangkauan maqa>s}id  tradisional meliputi seluruh hukum Islam. Tetapi 

upaya para penggagas maqa>s}id tradisional itu tidak memasukkan 

maksud khusus dari suatu atau sekelompok nas}} hukum yang menjadi 

topik fikih tertentu. 

b. Maqa>s}id tradisional lebih berkaitan dengan individu, dibandingkan 

keluarga, masyarakat, atau umat manusia. 

c. Klasifikasi maqa>s}id tradisional tidak memasukkan nilai-nilai yang 

paling umum seperti keadilan dan kebebasan. 
                                                           
88 Jasser Auda, Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqa>s}id Syariah, ter. Rosidin 

dan Ali Abd. El-Mun’im (Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2015), 32. 
89 Klasifikasi maqa>s}id tradisional membagi maqa>s}id mejadi tiga tingkatan keniscayaan, yaitu 

keniscayaan atau daruriat (d}aru>riyya>t), kebutuhan atau h}a>jiya>t, dan kelengkapan atau 

tah}siniyya>t. D}aru>riyya>t terbagi menjadi perlindungan agama (h}ifz} al-di>n), 

perlindungan jiwa raga (h}ifz} al-nafs),  perlindungan harta (h}ifz} al ma>l), perlindungan akal 

(h}ifz} al-aql) dan perlindungan keturunan (h}ifz} al-nasl). Beberapa pakar us}ul fiqh 

menambahkan perlindunggan kehormatan atau h}ifz} al-ird}) 
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d. Maqa>s}id tradisional dideduksi dari kajian literatur fikih ketimbang 

sumber-sumber syariat (al-Qur’an dan  sunnah). 

Cendekiawan muslim modern dan kontemporer memperkenalkan 

konsep dan klasifikasi maqa>s}id yang baru dengan memasukkan dimensi-

dimensi maqa>s}id yang baru, guna memperbaiki kekurangan pada konsep 

maqa>s}id tradisional, yang meliputi90 : 

a. Perbaikan jangkauan maqa>s}id dimana maqa>s}id dibagi menjadi tiga 

tingkatan : Pertama, Maqa>s}id Umum (al-maqa>s}id al-‘a>mmah); 

maqa>s}id ini dapat ditelaah di seluruh bagian hukum Islam, seperti 

keniscayaan dan kebutuhan tersebut di atas, ditambah usulan maqa>s}id 

baru, seperti keadilan dan kemudahan. Kedua, maqa>s}id khusus (al-

maqa>s}id al-kha>s}s>ah); maqa>s}id ini dapat diobservasi di seluruh 

isi bab hukum Islam tertentu, seperti kesejahteraan anak dalam hukum 

keluarga, perlindungan dari kejahatan dalam hukum kriminal, dan 

perlindungan dari monopoli dalam hukum ekonomi. Ketiga, maqa>s}id 

parsial (al-maqa>s}id al-juz’iyyah) yaitu maksud-maksud di balik suatu 

nas} atau hukum tertentu, seperti maksud mengungkap kebenaran, 

mensyaratkan jumlah saksi tertentu dalam kasus hukum tertentu, 

meringankan kesulitan dalam membolehkan orang sakit untuk tidak 

puasa, dan maksud memberi makan kepada orang miskin dalam larangan 

umat Islam menimbun daging selama Idul Adha. 

b. Perbaikan pada jangkauan orang yang diliputi oleh maqa>s}id dari 

individual diperluas hingga mencakup jangkauan manusia yang lebih luas, 

                                                           
90 Jasser Auda, Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqa>s}id Syariah, ter. Rosidin 

dan Ali Abd. El-Mun’im (Jakarta: PT Mizan Pustaka,  2015), 36. 
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yaitu masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia. Ibn ‘Ashu>r misalnya 

memberi prioritas pada maqa>s}id yang berkaitan dengan kepentingan 

bangsa atau umat di atas maqa>s}id seputar kepentingan individu. Rashid 

Rid}a> memasukkan reformasi dan hak-hak wanita, Yu>suf 

Qarad}a>wi> menempatkan martabat dan hak-hak asasi manusia. 

Pemekaran jangkauan maqa>s}id ini membuatnya mampu merespon isu-

isu global, serta membuatnya berkembang dari hikmah di balik keputusan 

hukum menuju rencana praktis untuk reformasi dan pembaruan. 

c. Perbaikan pada sumber induksi maqa>s}id dan tingkatan keumuman 

maqa>s}id, yaitu memperkenalkan teori maqa>s}id baru yang secara 

langsung digali dari nas}, mengingat bahwa teori klasik digali dari 

literatur fikih dalam mazhab-mazhab fiqh. Pendekatan ini secara 

signifikan memungkinkan maqa>s}id untuk melampaui historisitas 

keputusan fikih serta mempresentasikan nilai dan prinsip umum dari nas}. 

Dalam mengurai maqa>s}id shari>'ah dari sudut pandang teori 

sistem, setidaknya ada enam fitur sistem yang dioptimalkan Jasser Auda 

sebagai pisau analisis, yaitu dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan 

(cognition), kemenyelluruhan (wholeness), keterbukaan (openness), hierarki 

berpikir yang saling mempengaruhi (interrelated hierarchy), berfikir 

keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (multidimensionality), dan 

kebermaksudan (purposefullness). Keenam fitur ini saling erat berkaitan, 

saling menembus (semipermeable) dan berhubungan antara satu dan lainnya, 

sehingga membentuk keutuhan sistem berfikir. Namun, satu fitur yang 

menjangkau semua fitur yang lain dan mereprentasikan inti metodologi 
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analisis sistem adalah fitur ‘kebermaksudan’ (maqa>s}id). Hal ini 

menyebabkan Jasser Auda menempatkan maqa>s}id shari>'ah sebagai 

prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam 

kontemporer yang dia gaungkan. Mengingat efektivitas sistem hukum dinilai 

berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, maka efektivitas suatu sistem 

hukum Islam dinilai berdasarkan penapaian maqa>s}id shari>'ah-nya. 

Dengan kata lain sejauh mana tingkat problem solving-nya terhadap 

permasalahan tertentu apakah lebih efektif, lebih berdaya guna, dan lebih 

membawa manfaat yang besar bagi umat dan kemanusian.91 

Secara lebih teknis, keenam fitur pendekatan sistem ini dapat 

diuraikan sebagai berikut :92 

Pertama : fitur kognitif (al-idra>kiyyah, cognition) mengusulkan 

sistem hukum Islam yang memisahkan ‘wahyu’ dari ‘kognisi’-nyal. Itu 

artinya, fikih digeser dari klaim sebagai bidang ‘pengetahuan ilahiah’ menuju 

bidang ‘kognisi (pemahaman rasio) manusia terhadap pengetahuan ilahiah’. 

Pembedaan yang jelas antara shari>'ah dan fikih ini berimplikasi pada tidak 

adanya pendapat fikih praktis yang dikualifikasikan atau diklaim sebagai 

suatu pengetahuan ilahi. 

Kedua : fitur kemenyeluruhan (al-kulliyyah, wholeness) membenahi 

kelemahan Us}u>l Fiqh klasik yang sering menggunakan pendekatan 

reduksionis dan atomistik. Pendekatan atomistik terlihat dari sikap 

mengandalkan satu nas} untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapinya, 

                                                           
91 M.  Amin Abdullah, Pengantar, dalam Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui 

Maqa>s}id Syariah, ter. Rosidin dan Ali Abd. El-Mun’im (Jakarta: PT Mizan Pustaka,  2015), 

11.   
92 Ibid., 12. 
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tanpa memandang nas}-nas} lain yang terkait. Solusi yang ditawarkan adalah 

menerapkan prinsip holisme melalui operasionalisasi ‘tafsir tematik’ yang 

tidak lagi terbatas pada ayat-ayat hukum, melainkan menjadikan seluruh ayat 

al-Qur’an sebagai pertimbangan dalam memutuskan hukum Islam. 

Ketiga, fitur keterbukaan (al-infita>hiyyah, openness) berfungsi untuk 

memperluas jangkauan ‘urf (adat kebiasaan). Jika sebelumnya ‘urf  

dimaksudkan untuk mengakomodasi adat kebiasaan yang berbeda dengan 

adat kebiasaan Arab (titik tekannya hanya pada tempat, waktu, dan wilayah), 

maka ‘urf dalam konteks saat ini tidik tekannya lebih pada ‘pandangan dunia 

dan wawasan keilmuan seorang fa>qih (nadzariyyah al-ma’rifah yang 

dimiliki oleh seorang faqih), selain ruang, waktu, dan wilayah. Akan tetapi 

‘pandangan dunia’ harus ‘kompeten’, yaitu dibangun atas basis ilmiah. 

Setidaknya ada dua implikasi dari reformasi ini dalam hukum Islam, yaitu 

mengurangi literalisme dalam hukum Islam akhir-akhir ini kembali marak, 

serta ‘membuka’ sistem hukum Islam terhadap kemajuan dalam ilmu-ilmu 

alam, sosial, dan budaya. Selain itu hukum Islam juga dapat meraih 

pembaruan diri melalui keterbukaannya terhadap keilmuan lain, yang akan 

ikut membentuk ‘pandangan dunia yang kompeten’ seorang faqih, termasuk 

di dalamnya adalah filsafat (critical philosophy). 

Keempat, fitur hierarki-saling berkaitan (al-harakiriyyah al-

mu’tamadah tabaduliyyan, interrelated hierrarchy), setidaknya memberikan 

perbaikan pada dua dimensi maqa>s}id shari>'ah. Pertama perbaikan 

jangkauan maqa>s}id. Jika sebelumnya maqa>s}id tradisional bersifat 

partikular atau spesifik saja sehingga membatasi jangkauan maqa>s}id, maka 
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fitur hierarki-saling berkaitan mengklasifikasi maqa>s}id secara hierarkis 

yang meliputi : maqa>s}id umum yang ditelaah dari seluruh bagian hukum 

Islam; maqa>s}id khusus yang diobservasi dari seluruh isi ‘bab’ hukum Islam 

tertentu; dan maqa>s}id partikular yang diderivasi dari suatu nas} atau 

hukum tertentu. Implikasinya adalah maqa>s}id diderivikasi dari seluruh 

bagian-bagian, mulai yang paling umum, khusus, dan partikular sehingga 

menghasilkan ‘khazanah’ maqa>s}id yang melimpah. Kedua, perbaikan 

jangkauan orang yang diliputi maqa>s}id. Jika maqa>s}id tradisional bersifat 

individual, amaka fitur hierarki-saling berkaitan memberikan dimensi sosial 

dan publik pada teori maqa>s}id kontemporer. Implikasinya, maqa>s}id 

menjangkau masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia. Selanjutnya, 

maqa>s}id publik itulah yang diprioritaskan ketika menghadapi dilema 

dengan maqa>s}id yang bercorak individual. 

Kelima, fitur multi-dimensionalitas (ta’addud al-ab’ad; 

multidimensionality), dikombinasikan dengan pendekatan maqa>s}id, dapat 

menawarkan solusi atas dilema dalil-dalil yang bertentangan. Contohnya, 

sebuah atribut jika dipandang secara mono-dimensi, seperti perang dan 

damai, perintah dan larangan, kelelakian atau kewanitaan dan seterusnya, 

akan menimbulkan kemungkinan besar pertentangan antar-dalil. Padahal, jika 

seseorang mau memperluas jangkauan penglihatannya dengan memasukkan 

satu dimensi lagi, yaitu maqa>s}id, bisa jadi dalil-dalil yang seolah-olah 

bertentangan antara satu dan lainnya, sesungguhnya tidaklah demikian jika 

dilihat dan dibaca dalam konteks yang berbeda-beda. Jadi, kedua dalil yang 

tampaknya bertentangan dapat dikonsiliasi pada suatu konteks baru, yaitu 
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maqa>s}id. Implikasinya adalah hukum Islam menjadi lebih fleksibel dalam 

menghadapi problematika kontemporer yang kompleks, bahkan dalil-dalil 

yang selama ini tidak difungsikan, dapat difungsikan kembali melalui fitur 

multidimensional ini, dengan catatan dapat meraih maqa>s}id. 

Keenam, fitur kebermaksudan (al-maqa>s}idiyyah; purposefulness) 

ditujukan pada sumber-sumber primer, yaitu al-Qur’an dan hadis dan juga 

ditunjukkan pada sumber-sumber rasional, yaitu qiyas, istih}san, dan lain-

lain. Contoh reformasi ini adalah al-Qur’an ditelaah dengan pendekatan 

holistik, sehingga surah-surah maupun ayat-ayat yang membahas tentang 

keimanan, kisah-kisah para nabi, kehidupan akhirat, dan alam semesta, 

seluruhnya akan menjadi bagian dari sebuah ‘gambar utuh’, sehingga 

memainkan peranan dalam pembentukan hukum-hukum yuridis. Autentias 

hadis tidak sekedar mengacu pada koherensi sanad dan matan, melainkan 

ditambah juga dengan koherensi sistematis. Oleh karena itu, ‘koherensi 

sistematis’ dapat menjadi sebutan bagi metode yang diusulkan oleh banyak 

reformis modern, yang berpendapat bahwa autentitas hadis Nabi Saw perlu 

‘didasarkan pada sejauh mana hadis-hadis tersebut selaras dengan prinsip-

prinsip Qur’an’. Jadi, ‘koherensi sistematis’ harus ditambahkan kepada 

persyaratan autentitas matan hadis Nabi. 

Mengelaborasi pendekatan di atas, Jasser Auda secara lebih rigit 

menyepakati konsepsi maqa>s}id kontemporer sebagai pengembangan 

maqa>s}id tradisional dalam dua model kerangka pemikiran : 
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a. Dari ‘penjagaan’ dan ‘perlindungan menuju ‘pengembangan’ dan 

‘hak-hak Asasi’. 93 

Secara tradisional, hifzu al-nasl (perlindungan keturunan) adalah 

salah satu keniscayaan yang menjadi tujuan hukum Islam. Pendapat ini 

diinisiasi oleh al-Ghazali. Pada abad ke-20 M para penulis maqa>s}id 

mengembangkan ‘perlindungan keturunan’ menjadi teori yang berorientasi 

keluarga. Ibn ‘A>shu>r misalnya menjadikan ‘peduli keluarga’ sebagai 

maqa>s}id hukum Islam. 

Sama halnya hifz al-aql (perlindunngan akal) yang dimaknai dalam 

batasan larangan minum-minuman keras dikembangkan dengan 

memasukkan ‘pengembangan pikiran ilmiah’, ‘melawan mentalitas taklid’, 

dan mencegah mengalirnya tenaga ahli ke luar negeri. 

Demikian hifz al-irdi (perlindungan kehormatan) dan hifz al-nafs 

(perlindungan jiwa raga) yang berada pada tingkatan keniscayaan menurut 

terminilogi al-Ghazali dan al-Sha>t}ibi>. Istilah ini kemudian 

dikembangkan melaui ungkapan ‘perlindungan harkat dan martabat 

manusia’, dan bahkan ‘perlindungan hak-hak asasi manusia’ sebagai 

maqa>s}id dalam hukum Islam.94 

Jasser Auda menawarkan al-maqa>s}id sebagai salah satu cara 

intelektual dan metodologis paling penting saat ini untuk melakukan 

reformasi dan pembaruan Islami. Al-maqa>s}id merupakan sebuah 

metodologi Islami yang asli, yang mengkaji pemikiran dan 

membangkitkan keprihatinan Islami. Dengan istilah kontemporer, 

                                                           
93 Jasser Auda, Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqa>s}id Syariah, ter. Rosidin 

dan Ali Abd. El-Mun’im (Jakarta: PT Mizan Pustaka,  2015), 56. 
94 Lihat  Tabel  3.2  
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pengkajian maqa>s}id dperkenalkan sebagai upaya untuk mencapai 

‘pembangunan’ dan merealisasikan hak asasi manusia.95 

b. Pengembangan sumber daya manusia sebagai maqa>s}id 

Menyoal keterkaitan maqa>s}id dengan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia (SDM) Jasser Auda berkomentar, “Saya menyarankan 

‘pembangunan SDM’ agar menjadi salah satu tema utama bagi 

kemaslahatan publik pada zaman kita sekarang. Kemaslahatan publik 

pengembangan SDM seharusnya menjadi salah satu tujuan pokok 

(maqa>s}id) Shari>'ah, yang realisasi maqa>s}id ini dapat diukur secara 

empiris dengan mengambil manfaat dari ‘target-target pembangunan 

SDM’ versi PBB, sesuai dengan standar ilmiah saat ini dan dirujukkan 

kepada maqa>s}id shari>'ah yang lain. Sama halnya dengan area hak-hak 

asasi manusia, area pembangunan SDM ini juga membutuhkan penelitian 

lebih banyak dari perspektif maqa>s}id.”96 

Baginya, mengaitkan ‘pembangunan SDM’ dengan maqa>s}id 

hukum Islam akan memberikan landasan kukuh di dunia Islam bagi 

perwujudan ‘tujuan pembangunan SDM’.97 

D. Daf'u al-d}ara>r Dalam Pemikiran Maqa>s}id Jasser Auda 

Dalam terma-terma yang berhubungan dengan mas}lah}ah, 

tampaknya Jasser Auda tidak banyak terlibat dalam diskursus peristilahan. 

Hal ini dapat dipahami karena memang konsentrasi gagasannya lebih banyak 

                                                           
95 Jaser ‘Audah, al-Maqa>s}id Untuk Pemula, ter. Ali Abdoelmon’im  (Yogyakarta: SUKA-Press 

UIN Sunan Kalijaga, 2013), 49-50. 
96 Jasser Auda,  Membumikan Hukum Islam Melalui Maqa>s}id Syariah, ter. Rosidin dan Ali Abd. 

El-Mun’im (Jakarta: PT Mizan Pustaka,  2015), 60. 
97 Ibid. 
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ke arah pengembangan cakupan terma mas}lah}ah dimaksud sekalipun dalam 

beberapa pembahasan terma-terma tertentu juga melakukan kritik terhadap 

gagasan para pendahulunya.  Ia tampaknya juga menyepakati pendapat Al-

Qarafi  yang mengaitkan kemaslahatan dengan maqa>s}id dengan ‘kaidah’ 

us}u>l al-fiqh yang menyatakan “Suatu maksud tidak sah kecuali jika 

mengantarkan pada pemenuhan kemaslahatan atau menghindari 

kemudaratan”.98  

Dengan istilah-istilah kontemporer, pengkajian maqa>s}id 

diperkenalkan sebagai upaya untuk mencapai ‘pembangunan’ dan 

merealisasikan ‘hak asasi manusia. Kemudian, al-maqa>s}id diperkenalkan 

sebagai asas peluncuran gagasan-gagasan baru dalam hukum Islam, kususnya 

gagasan penting tentang ‘perbedaan antara sarana dan tujuan’.99 Dalam hal ini 

secara khusus Jasser melakukan pengkajian atas metode fiqh fath} al-dzara>i 

(membuka sarana) sebagai perluasan dari metode klasik sadd al-dzara>i 

(memblokir sarana). 

Saddal-dzara>i bermakna melarang sebuah aksi yang legal karena 

dikhawatirkan akan mengakibatkan aksi yang tidak legal. Para ulama 

bersepakat bahwa pelarangan itu hanya dapat diberlakukan jika kemungkinan 

terjadinya aksi ilegal itu melebihi kemungkinan tidak terjadinya, walaupun 

mereka berselisih dalam mengklasifikasikan tingkat kemungkinan itu.100 

                                                           
98 Ibid., 33. 
99 Jasser Auda, Al-Maqa>s}id Untuk Pemula,   ter.   ‘Ali   ‘Abdelmon’im.   (Yogyakarta: SUKA-

Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), 137. 
100 Ibid., 96 
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Berikut ini sejumlah contoh yang digunakan para ulama dalam 

menjelaskan masing-masing kategori kemungkinan tersebut :101 

a. Sebagian besar ulama menyebut aksi ‘menggali sumur di jalan umum’ 

sebagai aksi legal yang pasti mengakibatkan terjadinya mudarat yang 

tidak legal. Oleh karenanya para ulama bersepakat untuk melarangnya. 

b. Contoh sebuah aksi legal yang jarang mengakibatkan aksi ilegal adalah 

yang disebut al-Sha>t}ibi> mengenai penjualan buah anggur, dimana 

sebagian kecil orang akan menggunakannya untuk membuat khamar. 

Memblokir sarana tidak berlaku pada kasus serupa karena ‘manfaat dari 

aksi legal melebihi mudaratnya, sedangkan mudaratnya jarang terjadi.” 

c. Contoh aksi legal yang kemungkinan besar akan mengakibatkan 

terjadinya mudarat adalah ‘menjual senjata pada saat kerusuhan, atau 

menjual anggur kepada pembuat khamar. 

Contoh-contoh di atas memperlihatkan bahwa ‘sarana’ dan ‘tujuan’ 

dapat mengalami perubahan pada konteks ekonomi, politik, sosial, dan 

lingkungan alam yang berbeda-beda.102 Pada kenyataannya, dengan 

menggunakan peristilahan filsafat akhlak, sadd al-dzara’>i termasuk 

pendekatan consequentialist yang berarti penggunaannya bergantung pada 

jenis akibat yang ditimbulkannya.103 

Sebagian pengikut mazhab Maliki menyarankan pembukaan sarana 

(fath al-dzara>’i) sebagai perluasan dari metode klasik sadd al-dzara>’i. 

Imam al-Qarafi membagi aturan syariat ke dalam sarana-sarana (wasa>’il) 

dan tujuan-tujuan (maqa>s}id), dan menyarankan agar diblokirnya sarana-

sarana yang mengakibatkan terjadinya tujuan yang ilegal, dan dibukanya 
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sarana-sarana yang mengantarkan kepada pencapaian tujuan-tujuan yang 

legal.104 

E.  Proposisi Maqa>s}id Jasser Auda 

Ulama‟ modern mengklasifikasi maqa>s}id al-sharī‘ah dalam hal 

yang bersifat teknis-aplikatatif; maqa>s}id ditentukan oleh sejumlah 

dimensi, yaitu tingkat kebutuhan, cakupan peraturan untuk mencapai tujuan, 

cakupan manusia yang termasuk dalam tujuan, dan tingkat keuniversalan 

tujuan. Klasifikasi tradisional di atas kemudian dikritisi oleh para ilmuwan 

kontemporer dengan mengajukan konsep dan klasifikasi maqa>s}id yang 

baru dengan memberikan perhatian pada dimensi yang baru.105  

Ilmuwan kontemporer memperkenalkan maqa>s}id baru yang 

universal yang secara langsung lebih disebabkan oleh nas}, daripada oleh 

kumpulan literatur fiqh dalam mazhab hukum Islam. Pendekatan ini, secara 

signifikan membiarkan maqa>s}id untuk menanggulangi historisitas fiqh 

serta mempresentasikan prinsip dan nilai naskah yang tinggi. Maqa>s}id  

yang universal ini meliputi aqidah, fitrah, akal, pengetahuan, kebijakan, 

kebebasan, kemerdekaan, sosial, politik, reformasi ekonomi, hak perempuan, 

kesamaan, kemudahan, keadilan, martabat, ibadah, jiwa, nilai moral, 

membentuk keluarga sakinah, membangun bangsa yang kuat, tauhid, tazkiyah 

dan masih ada lagi yang lain. 106 

Berbeda dengan pemikiran-pemikiran di atas, Auda melihat bahwa ide 

tentang maqa>s}id senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan, 

                                                           
104 Ibid.,99. 
105 Muhammad Salahuddin, “Menuju Hukum Islam yang Inklusif-Humanistis: Analisis Pemikiran 

Jasser Auda tentang Maqa>s}id al-Shari>'ah”,Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, Volume 16 

Nomor 1 (Juni) 2012, 113. 
106 Ibid, 114 
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yang berdasarkan periodesasi waktu dapat diklasifikasikan pada empat 

periode, yaitu masa sahabat, masa imam mazhab, masa perkembangan teori 

maqa>s}id abad ke-5 sampai abad ke-8 dan masa kontemporer. 

Memposisikan Auda dalam wacana maqâshid sepanjang sejarah Islam, maka 

terlihat bahwa pandangannya tentang maqa>s}id tidak jauh berbeda dengan 

para ahli us}u>l sebelumnya. Karena Auda hanya melakukan penambahan 

dan pengembangan konsep yang pernah diajukan oleh pemikir sebelumnya. 

Adapun konsep yang betul-betul baru dari Auda adalah ketika dia 

menempatkan maqa>s}id sebagai filsafat Hukum Islam. Ini berarti bahwa 

maqa>s}id ditempatkan sebagai disiplin independen dan bukan salah satu 

tema kajian Us}u>l Fiqh. Karenanya maqa>s}id harus difungsikan sebagai 

metodologi fundamental yang digunakan dalam cara kerja us}u>l fiqh. 

Pandangannya tentang HAM sebenarnya merupakan pengembangan 

dari teori yang pernah diajukan oleh para us}u>lis semisal asy-Syatibi. 

Perbedaan signifikan nampak dari upayanya yang melakukan pengembangan 

konsep maqa>s}id yang lebih dikaitkan dengan konsep HAM internasional 

modern masa kini. Jadi tidak sekedar berhenti pada upaya memelihara dan 

melindungi saja, karena ini hanya terkait dengan kebutuhan individu 

(cakupannya sempit), melainkan mengembangkannya menjadi lebih terkait 

dengan kepentingan komunal-universal. Dapat dikatakan bahwa konsepnya 

tentang HAM bersifat passing over, dalam makna melintas batas individu, 

keluarga, masyarakat, dan negara, ke arah wilayah universe (alam).107 

F. Maqa>s}id Pembatasan Usia Perkawinan 
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Dalam bab pernikahan, salah seorang pakar maqa>s}id shari>'ah, 

Jamaluddin Atiyyah, seperti dikutip oleh Holilur Rohman108, menjelaskan 

secara rinci tentang maqa>s}id atau tujuan dari pensyariatan pernikahan 

(keluarga) dengan cara memahami dan menafsirkan teks al-Qur’an dan 

sunnah tentang maqa>s}id shari>'ah  pernikahan, serta memadukan beberapa 

pendapat dari pakar maqa>s}id lainnya. Menurut Jamaluddin Atiyyah, 

maqa>s}id shari>'ah dari pernikahan adalah: 

1. Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan 

Pernikahan dalam Islam datang sebagai koreksi terhadap bentuk 

pernikahan di arab sebelum datangnya Islam yang dianggap tidak 

mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Pernikahan sebelum Islam 

memposisikan manusia layaknya binatang, apalagi kedudukan seorang 

perempuan yang jauh di bawah kedudukan laki-laki. Hadirnya pernikahan 

Islam membawa angin segar terutama bagi kalangan perempuan, di mana 

Islam menganggap laki-laki dan perempuan sama, mempunyai hak dan 

kewajiban yang seimbang sebagai suami dan istri. 

Pernikahan Islam lalu menjelaskan beberapa aturan yang berkaitan 

dengan hubungan suami Istri, seperti anjuran untuk menikah dan larangan 

membujang, aturan tentang poligami, aturan tentang talak, aturan tentang 

larangan berzina, aturan tentang khulu’, fasakh, dan aturan lainnya yang 

tidak pernah dikenal sebelumnya, atau kalaupun sudah ada aturan, dirasa 

                                                           
108 Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Perkawinan Perspektif Maqa>s}id Shari>'ah” Journal of 

Islamic Studies and Humanities, 1 (2016), 67-92.  



 

59 
 

belum memposisikan suami dan istri secara seimbang sehingga sering 

terjadi ketidakadilan dalam pola hubungan berkeluarga.109  

2. Menjaga keturunan 

Nabi Muhammad mengajurkan umat Islam untuk memilih calon 

pasangan yang subur (bisa melahirkan anak) karena termasuk dari tujuan 

pernikahan adalah menjaga keturunan, artinya melahirkan anak sebagai 

penerus perjuangan orang tuanya. Menjaga keturunan berarti menjadikan 

laki-laki sebagai seorang ayah dan seorang istri sebagai seorang ibu. 

Tujuan menjaga keturunan ini menjadi sangat penting demi 

keberlanjutan kehidupan manusia. Tidak bisa dibayangkan jika semua 

umat Islam di dunia sepakat untuk tidak menikah dan tidak melahirkan 

keturunan, maka secara perlahan umat Islam akan semakin sedikit dan 

yang lebih bahaya lagi adalah umat Islam akan punah. Institusi pernikahan 

menjadi sangat urgen melihat tujuan pernikahan ini. 

Oleh karena itu, ada beberapa aturan pernikahan yang tujuannya agar 

menjaga keturunan ini tetap terealisasi, di antaranya adalah keharusan 

menikah dengan lain jenis (laki-laki dan perempuan) dan larangan 

menikah dengan sesama jenis (laki-laki dan laki-laki, dan perempuan 

dengan perempuan), adanya larangan mengeluarkan sperma di luar 

kelamin istri dengan alasan agar tidak punya anak, larangan membujang, 

larangan melakukan tindakan medis terhadapalat reproduksi perempuan 

agar terhindar untuk mempunyai anak, dan aturan lainnya.110 

3. Menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. 

                                                           
109 Jamaluddin ‘Atiyyah, Nahwa Taf’il Maqasid Shri’ah (Damaskus: Dar al-fikr, 2001), 149 
110 Ibid., 150 
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Tujuan pernikahan tidak sekedar untuk menyalurkan kebutuhan 

biologis semata, akan tetapi juga erat kaitannya dengan menciptakan 

kondisi psikologis yang tenang, damai, dan tentram dengan balutan cinta 

kasing sayang antara suami dan istri. Pernikahan menjadi pintu gerbang 

bagi suami dan istri untuk saling mencurahkan kasih sayangnya satu sama 

lain sehingga perasaan tenang dan damai akan tercipta. Kalaupun ada 

konflik, itu tidak lebih dari sekedar bumbu cinta yang akan mewarnai 

sedapnya romantisme berkeluarga. 

Agar tujuan ini terealisasi, Islam mengatur pola hubungan suami istri 

yang dideskripsikan dengan “mu’asharah bi al-ma’ruf”, yaitu 

memperlakukan suami atau istri dengan cara-cara terbaik yang tidak 

akan menyakiti kedua pasangan, Islam juga mengatur tata krama 

berhubungan seksual, dan aturan lainnya.111 
 

4. Menjaga garis keturunan 

Menjaga garis keturunan berbeda dengan menajga keturunan. 

Menjaga keturunan berarti pernikahan diharapkan akan melahirkan 

seorang anak dan menjadikan suami sebagai ayah dan istri sebagai ibu. 

Sedangkan menjaga garis keturunan, tidak sekedar melahirkan seorang 

anak, tapi melahirkan seorang anak dari pernikahan yang sah sehingga 

jelas garis keturunannya dan siapa bapak ibu sahnya. 

Untuk merealisasikan tujuan ini, Islam melarang keras perzinahan 

yang berakibat pada ketidakjelasan nasab sorang anak, Islam juga 

melarang mengadopsi anak dengan tujuan menjadikan anak angkatnya 

sebagai anak keturunannya sendiri, ada larangan menyembunyikan status 

                                                           
111 Ibid., 150 
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anak dalam rahim, ada juga aturan tentang masa iddah, dan aturan 

lainnya112. 

5. Menjaga keberagamaan dalam keluarga 

Tujuan ini sangat jelas ketika membahas tentang kriteria calon 

pasangan yang ideal untuk dijadikan pendamping hidup selamanya. (suami 

atau sitri). Nabi Muhammad saw. memberikan gambaran bahwa ada 4 

kriteria yang harus jadi pertimbangan ketika memilih calon suami-istri, 

yaitu sisi fisik, sisi kelaurga, sisi ekonomi, dan sisi agama. Keempat 

kriteria tersebut diharapkan menjadi pertimbangan kuat ketika memilih 

calon suami atau istri. Akan tetapi, dari keempat kriteria tersebut, hanya 

agama dan keberagamaannyalah yang harus menjadi pertimbangan utama 

dibandingkan tiga kriteria lainnya.113 

6. Mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga  

Berkeluarga berarti memasuki jenjang baru dari kelas kehidupan 

yang dialami oleh manusia. Sebelum berkeluarga, tidak banyak hak dan 

kewajiban yang dialami dan masih terkesan bebas melakukan apapun yang 

dinginkan. Setelah masuk pada jenjang berkeluarga, maka suami dan istri, 

begitu juga anak yang dilahirkan akan dihadapkan pada beberapa aturan 

yang merangkai pola hubungan antara anggota keluarga. Suami dan sitri 

akan terikat pada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, begitu juga pola 

hubungan antara anak dan orang tua. 

Berkeluarga juga berdampak pada lahirnya pola hubungan baru yang 

dilengkapi dengan aturan-aturan yang mengikat, seperti pola hubungan 

                                                           
112 Ibid., 151 
113 Ibid., 153 



 

62 
 

kekerabatan, pola hubungan mahram, pola hubungan kewalian, dan pola 

hubungan lainnya yang oleh Islam diatur sedemikian rupa sehingga tidak 

ada ruang bagi anggota keluarga untuk melakukan tidak semena-mena 

yang jauh dari rasa keadilan dan kemaslahatan.114 

 

 

7. Mengatur aspek finansial keluarga 

Pernikahan Islam menjadi pintu masuk lahirnya aturan-aturan baru 

yang berkaitan dengan aspek finansial, seperti adanya kewajiban suami 

memberi mahar kepada istri sebagai bukti bahwa dia adalah laki-laki yang 

serius dan bertanggung jawab, suami juga punya kewajiban memberi 

nafkah kepada istri dan juga anak-anaknya, termasuk juga memberi nafkah 

untuk istri yang dicerai, memberikan upah bagi ibu susuan, adanya hukum 

kewarisan, hukum wasiat kepada kerabat, wakaf keluarga, perwalian harta, 

dan aturan lainnya yang berkaitan dengan aspek finansial.115 

Maqasid shari’ah di atas menjadi gambaran yang sangat jelas 

bagimana menentukan batas usia yang ideal untuk menikah. Batas usia 

yang ideal adalah ketika pernikahan dilakukan pada usia tersebut, 

kemungkinan besar maqasid shari’ah dan tujuan-tujuan pemberlakuan 

hukum pernikahan Islam akan terealisasi. Sebaliknya, usia yang tidak ideal 

untuk menikah adalah ketika pernikahan dilangsungkan yang 

kemungkinan besar tujuan-tujuan pernikahan tidak akan tercapai, kalaupun 

                                                           
114 Ibid., 154 
115 Ibid. 
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tercapai tapi tidak akan sampai pada batas maksimal. Inilah prinsip batas 

usia menikah yang ideal.116 

 

  

                                                           
116 Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Perkawinan Perspektif Maqa>s}id Shari>'ah” Journal of 

Islamic Studies and Humanities, 1 (2016), 67-92. 
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BAB III 

SETTING WILAYAH DAN ISU PERSOALAN 

 

A. Profil Wilayah Kabupaten Pacitan117 

1. Geografis dan Demografis 

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Pacitan terletak di 

barat daya dari propinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan 

provinsi Jawa Tengah. Sebelah utara kabupaten Pacitan berbatasan dengan 

kabupaten Ponorogo (Jawa Timur) dan kabupaten Wonogiri (Jawa 

Tengah), sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Trenggalek (Jawa 

Timur), sebelah selatan berbatasan dengan samudera Indonesia dan 

sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah). 

Kabupaten Pacitan terdiri dari 12 kecamatan, yaitu : 

1. Kecamatan Donorojo  

2. Kecamatan Punung  

3. Kecamatan Pringkuku  

4. Kecamatan Pacitan  

5. Kecamatan Kebonagung  

6. Kecamatan Arjosari  

7. Kecamatan Nawangan  

8. Kecamatan Bandar 

9. Kecamatan Tegalombo 

10. Kecamatan Tulakan. 

                                                           
117 Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pacitan dalam Angka 2018, 

(BPS:Pacitan,2018), 2. 
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11. Kecamatan Ngadirojo. 

12. Kecamatan Sudimoro. 

Gambar 3.1 

Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Pacitan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilayah kabupaten Pacitan sebagian besarnya berupa bukit, 

gunung, jurang terjal dan termasuk deretan Pegunungan Seribu yang 

membujur sepanjang pulau Jawa, terletak pada posisi koordinat antara 

7..92º-  8.29º lintang selatan dan 110.90º - 111.43º bujur timur. Luas 

wilayah Kabupaten Pacitan, adalah 1.389,87 Km2. 

Wilayah administrasi kabupaten Pacitan terdiri dari 12 wilayah 

kecamatan dengan luas sebagai berikut: kecamatan Donorojo (109,09 
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Km2), kecamatan Punung (108,81 Km2), kecamatan Pringkuku (132,93 

Km2), kecamatan Pacitan (77,11 Km2), kecamatan Kebonagung (124,85 

Km2), kecamatan Arjosari (117,06 Km2), kecamatan Nawangan (124,06 

Km2), kecamatan Bandar (117,34 Km2), kecamatan Tegalombo (149,26 

Km2), Kecamatan Tulakan (161,62 Km2), kecamatan Ngadirojo (95,91 

Km2) dan kecamatan Sudimoro (71,86 Km2). 

Gambar 3.2 

Diagram Prosentase Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten 

Pacitan 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel  3.1 

Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pacitan 
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No. Kecamatan Luas (km2) Persentase 

1 Donorojo 109,09 7,85 

2 Punung 108,81 7,83 

3 Pringkuku 132,93 9,56 

4 Pacitan 77,11 5,55 

5 Kebonagung 124,85 8,98 

6 Arjosari 117,06 8,42 

7 Nawangan 124,06 8,93 

8 Bandar 117,34 8,44 

9 Tegalombo 149,26 10,74 

10 Tulakan 161,62 11,63 

11 Ngadirojo 95,91 6,90 

12 Sudimoro 71,86 5,17 

 Jumlah 1 389,87 100,00 

Penduduk kabupaten Pacitan berdasarkan proyeksi penduduk 

tahun 2017 sebanyak 553.388 jiwa yang terdiri atas 270.192 jiwa 

penduduk laki-laki dan 283.196 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan 

dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2016, pada 2017 penduduk 

Pacitan mengalami pertumbuhan sebesar 0,20 persen. Sementara itu 

besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki 

terhadap penduduk perempuan sebesar 95,41.118  

Tabel 3.2 

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur 

dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pacitan Tahun 2017 
      
Kelompok 

Umur 

Jenis Kelamin/Sex 
Jumlah 

Laki-Laki Perempuan 

0‒4 18 986 17 982 36 968 

5‒9 19 548 18 457 38 005 

10‒14 21 843 20 522 42 365 

15‒19 20 312 18 251 38 563 

20‒24 17 183 17 548 34 731 

25‒29 16 345 17 288 33 633 

                                                           
118 Ibid., 47 
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30‒34 15 775 17 135 32 910 

35‒39 19 245 21 164 40 409 

40‒44 21 484 22 723 44 207 

45‒49 21 309 22 585 43 894 

50‒54 19 016 20 873 39 889 

55‒59 17 271 17 143 34 414 

60‒64 13 285 13 928 27 213 

65+ 28 590 37 597 66 187 

Jumlah/ 

Total 
270 192 283 196 553 388 

Sebagian besar penduduk Kabupaten Pacitan bermatapencaharian 

sebagai petani lahan kering/tadah hujan. Sedang bagi yang tinggal di 

wilayah pesisir pantai sebagian besar berprofesi sebagai nelayan 

tradisional. “Label’ tradisional yang disematkan kepada profesi mereka 

menunjukkan bahwa cara mereka bekerja masih menggunakan cara-cara 

tradisional yang mereka terima turun-temurun dari pendahulunya. 

Akhirnya dengan keterbatasan lahan dimiliki ditambah dengan cara-cara 

tradisional yang mereka gunakan dalam menggarap lahan berakibat kurang 

maksimalnya produksi yang dihasilkan.  Hal inilah yang menyebabkan 

jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Kabupaten 

Pacitan masih relatif tinggi. Berikut tabel jumlah penduduk berumur 15 

tahun yang bekerja menurut status pekerjaan utama dan tabel garis 

kemiskinan  dan penduduk miskin masyarakat Kabupaten Pacitan:119 

 

Tabel 3.3 

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja 

Menurut Status Pekerjaan Utama 

       

                                                           
119 Ibid., 60 
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Status Pekerjaan Utama 

Jenis Kelamin/Sex 

Laki-

laki Perempuan Jumlah 

(1) (2) (3) (4) 

Berusaha sendiri 18. 534 22.892 41.426 

Berusaha dibantu buruh tidak 

tetap/buruh tak dibayar 
65.800 29.165 94. 965 

Berusaha dibantu buruh 

tetap/buruh dibayar 
2.732  2. 732 

Buruh/Karyawan Pegawai 58.311 21.658 79. 969 

Pekerja bebas 21.448 1.462 22. 910 

Pekerja keluarga/tak dibayar 23.277 84. 001 107. 278 

Jumlah/Total 190. 102 159. 178 349. 280 

Tabel 3.4 

Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Pacitan, 

2013-2017 

 

TAHUN 
GARIS 

KEMISKINAN 

Penduduk Miskin 

JUMLAH PERSENTASE 

2013 215.482 91,70 16,18 

2014 220.810 88,90 16,18 

2015 228.573 92,08 16,68 

2016 239.339 85,53 15,49 

2017 250.942 85,26 15,42 

 

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2017 

 

Deskripsi data-data menyangkut dimensi wilayah dan struktur sosial 

ekonomi di atas dipandang perlu untuk dihadirkan dalam rangka 

mempertajam perspektif peneliti dalam melakukan analisa terhadap fenomena 

pernikahan dini di Kabupaten Pacitan, sebab disinyalir berdasarkan penelitian 

sebelumnya bahwa kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan dapat 

menjadi salah satu sebab terjadinya pernikahan dini. 
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2. Agama 

Mayoritas penduduk kabupaten Pacitan merupakan pemeluk agama 

Islam yaitu sebesar 99,86 persen diikuti dengan Kristen dan Katholik 

masing- masing sebesar 0,09 persen dan 0,05 persen sedang sisanya yang 

hanya 0,001 persen beragama Hindu, Budha dan Konghucu. Hal ini 

sebanding dengan jumlah tempat peribadatan yang ada dimana jumlah 

masjid, langgar dan musholla mencapai 99,88 persen dan sisanya 0,12 

persen adalah gereja. Sampai saat ini tidak ada pura dan wihara di 

kabupaten Pacitan.120 

Data kehidupan sosial keagamaan di Kabupaten Pacitan ini 

dipandang perlu untuk dihadirkan, setidaknya karena tiga alasan. Pertama, 

pernikahan usia dini sebagian besar dilakukan oleh orang yang beragama 

Islam dan hal ini dimungkinkan berangkat dari komposisi prosentase 

penduduk muslim yang yang memang dominan di Pacitan. Kedua, bahwa 

salah satu komponen ketahanan keluarga yang berefek psikologis terhadap 

keberhasilan pencapaian tujuan rumah tangga adalah kepatuhan seseorang 

dalam menjalankan ajaran agamanya. Dan ketiga, bahwa perkara 

permohonan dispensasi pernikahan dini di PA Pacitan diajukan oleh orang 

Islam, sehingga diperlukan data-data keagamaan yang kelak bersinggungan 

dengan motif keluarga produk pernikahan dini. 

 

3. Pendidikan 

                                                           
120 Ibid., 79 
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Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) persentase 

penduduk kabupaten Pacitan yang berada pada kelompok usia 7 hingga 12 

tahun yang masih sekolah mencapai 100 persen. Pada kelompok usia 13 

hingga 15 tahun persentase penduduk yang masih sekolah 97,21 persen, 

untuk usia 16 hingga 18 tahun persentase penduduk yang masih sekolah 

74,04 persen. Sedangkan pada kelompokusia 19hingga 24 tahun hanya 

21,85 persen yang masih sekolah .121  

Jumlah murid sekolah menengah atas dan kejuruan di kabupaten 

Pacitan dalam kurun waktu lima tahun ini selalu mengalami kenaikan yaitu 

sebesar 4,03 persen tahun 2013 dibanding tahun 2012, 4,15 persen tahun 

2014 dibanding tahun 2013 dan 4,5 persen tahun 2015 dibanding tahun 

2014, 1,1 persen tahun 2016 dibanding tahun 2015 dan 1,52 persen tahun 

2017 dibanding tahun 2016. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya 

peningkatan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang 

lebih tinggi dan tidak hanya sebatas pendidikan dasar 9 tahun.122  

Momentum peningkatan kualitas pendidikan sebagai bagian grand 

strategi diyakini dapat menurunkan tingkat intentsitas pernikahan dini. 

Pernikahan dini, setidaknya menurut opini yang berkembang, dilakukan 

oleh remaja berpendidikan rendah yang lahir dari keluarga berpendidikan 

rendah juga. Karenanya, penyuguhan data tingkat pendidikan masyarakat 

kabupaten Pacitan ini dianggap penting karena dapat mendukung analisis 

peneliti kelak. 

B. Profil Pengadilan Agama Pacitan 

                                                           
121 Ibid., 78 
122 Ibid., 79 
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Pengadilan Agama Pacitan berdiri berdasarkan Staatblad tahun 1882 

nomor 152 tempat kedudukannya di ibukota kabupaten dengan 

alamat lama di Jalan Slamet Riyadi Nomor 2 Pacitan Telepon / Faxcimile ( 

0357 ) 881098. Pengadilan Agama Pacitan kemudian menempati gedung 

yang permanen dengan tipe Klas IB, dengan luas bangunan 250 m2, dan 

dibangun diatas tanah seluas 415 M2. Dalam catatan perjalanan sejarahnya 

Pengadilan Agama Pacitan berdiri pada tahun 1969. Pada mulanya bertempat 

di jalan Samanhudi selama 5 tahun kemudian pindah di jalan Ahmad Yani 

dengan menyewa koperasi KPN dari tahun 1974-1979. Selanjutnya 

Pengadilan Agama Pacitan pindah lagi menduduki gedung baru pada tahun 

1979 sampai tahun 2010 di jalan Slamet Riyadi nomor 2, kemudian pada awal 

tahun 2011 Pengadilan Agama Pacitan menempati gedung baru yang 

representatif beralamat di jalan K.S. Tubun No. 9 Pacitan telp (0357) 884345 

fax (0357) 884380   

Terdapat 3 (tiga) orang hakim yang bertugas menyelesaikan berbagai 

perkara yang masuk di Pengadilan Agama Pacitan. Jumlah ini tentu belum 

cukup ideal mengingat jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama 

Pacitan cukup tinggi. Jika di asumsikan ada rata-rata 1200 perkara dalam satu 

tahun berarti dalam satu bulan harus diselesaikan 100 perkara. Tentu ini 

bukan pekerjaan yang ringan bagi hakim namun sejauh ini belum ditemukan 

penelitian menyangkut hubungan jumlah kuantitas hakim dan pengaruhnya 

terhadap kualitas penyelesaian perkara-perkara di pengadilan. Personalia 

hakim dan juga panitera Pengadilan Agama Pacitan bisa dilihat dalam 

lampiran tesis ini. 
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Dengan tenaga yang cukup terbatas tersebut Pengadilan Pacitan telah 

berhasil memutus dan menyelesaikan berbagai perkara yang masuk dengan 

rincian lebih detail seperti dalam tabel berikut : 

Tabel  3.5 

Jumlah Kasus Yang Disidangkan  Pengadilan Agama Pacitan 

TAHUN 
Jumlah 

Kasus 
Putus Register Keterangan 

2015 1209 1132 1142 Selisih antara jumlah kasus masuk 

dan jumlah kasus putus karena ada 

beberapa kasus yang masuk di 

tahun sebelumnya baru diputus 

pada tahun berjalan 

2016 1018 1060 997 

2017 1044 1049 1037 

Sumber : Website PA Pacitan123 

 

 

C. Fenomena Pernikahan Dini di Kabupaten Pacitan  

Disadari atau tidak pernikahan usia dini merupakan problem krusial 

yang harus ditangani. Seperti dijelaskan di atas, pemerintah melalui BKKBN 

telah memasukkan program Pendewasaan Usia Perkawinan sebagai proyek 

nasional, artinya ada sebuah kesadaran tentang bahaya pernikahan dini bagi 

dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara kita ke depan, sehingga 

pendewasaan usia perkawinan telah menjadi program nasional dan harus 

menjadi fokus bagi semua tingkat hirarki pemerintahan negara kita serta 

semua elemen masyarakat Indonesia yang peduli terhadap lahirnya generasi 

berkualitas yang mampu memikul kebelangsungan pembangunan bangsa ke 

depan. 

                                                           
123 https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-pacitan/periode/ upload, diakses tanggal 

17 Oktober 2018 pukul 10:07 dan telah dikonfirm melalui wawancara dengan panitera PA Pacitan 

pada tanggal 17 Oktober 2018 

https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-pacitan/periode/%20upload
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Seperti halnya wilayah Kabupaten lainnya di Indonesia, di kabupaten 

Pacitan juga terjadi pernikahan usia dini. Meski jumlah kasus pernikahan dini 

dimaksud tidak tergolong tinggi, namun fenomena pernikahan dini ini cukup 

menarik untuk dicermati. Data berikut menggambarkan sebaran kasus 

pernikahan dini di Kabupaten Pacitan berdasarkan wilayah kecamatan : 

Tabel 3.6 

Sebaran Kasus Pernikahan Dini di Kabupaten Pacitan124 

No. 
KUA 

KECAMATAN 

JUMLAH PERNIKAHAN DINI 

2015 2016 2017 

N ND N ND N ND 

1 Pacitan 578 15 456 16 527 0 

2 Kebonagung 362 1 313 6 299 2 

3 Arjosari 310 9 247 20 260 6 

4 Punung 260 1 241 0 213 1 

5 Donorojo 283 7 257 4 288 1 

6 Pringkuku 226 6 202 2 209 4 

7 Tegalombo 433 7 401 28 289 8 

8 Bandar 310 13 316 21 310 5 

9 Nawangan 380 19 335 8 324 10 

10 Ngadirojo 330 12 315 6 314 4 

11 Tulakan 690 28 634 18 601 8 

12 Sudimoro 292 2 275 0 217 3 

Jumlah 4454 120 3.992 129 3851 52 

 

Keterangan; N : Nikah  ND : Nikah Dini 

Berangkat data di atas dapat diperoleh gambaran bahwa di kabupaten 

Pacitan pada tahun 2015 terdapat 120 pernikahan dini dari 4454 peristiwa 

nikah (2,69%), tahun 2016 terdapat 129 pernikahan dini dari 3992 peristiwa 

nikah (3,80%), dan tahun 2017 terjadi 52 kasus pernikahan dini dari 2851 

peristiwa nikah (1,35%). Jika dilihat dari data di atas maka rata-rata umur 

nikah di Kabupaten Pacitan masih di bawah rata-rata nasional, yaitu 36 

                                                           
124 Kankemenag Kabupaten Pacitan, Laporan Tahunan 2015-2017 
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kelahiran pertama per 1.000 wanita125. Meski data tersebut tampak berbeda 

dari jenis kategori datanya yaitu perbandingan dari jumlah pernikahan dini 

dan kelahiran pertama, namun dapat dipahami bahwa data jumlah pernikahan 

dini di atas adalah pernikahan pertama dan kelak saat mereka melahirkan 

adalah kelahiran pertama. 

Dari sekian banyak kasus pernikahan dini di atas sebagian besar 

pelakunya adalah lulusan sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama, 

sehingga tampaknya hal tersebut berbanding sejajar dengan data tingkat 

pendidikan penduduk kabupaten Pacitan di atas.  Tabel berikut 

menggambarkan tingkat pendidikan pelaku pernikahan dini tahun 2015 di 

Kabupaten Pacitan. 

Tabel 3.7 

Jumlah Pernikahan Usia Dini Tahun 2015 Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Pelaku Pernikahan Dini di Kabupaten Pacitan 

Pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah 

SD 21 35 56 

SLTP* 28 23 51 

SLTA* 5 3 8 

PT - - - 

*dari beberapa data yang diteliti diketahui bahwa jenjang pendidikan dikmaksud belum 

berarti lulus, tetapi sedang menempuh pendidikan di tingkat tersebut dan akhirnya drop out 

Tentu realitas ini mengundang keprihatinan semua pihak. Betapa 

tidak, dengan umur dan tingkat kedewasaan yang masih rendah ditambah lagi 

bekal pendidikan yang kurang memadai mereka sudah harus berhadapan 

dengan permasalahan rumah tangga yang demikian kompleks. 

                                                           
125https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-berikan-penyuluhan-kesehatan-reproduksi-dan-

pendewasaan-usia-perkawinan-di-pesantren-buntet-cirebon,  diakses tanggal 04 11-2018 pukul 

11:40 

https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-berikan-penyuluhan-kesehatan-reproduksi-dan-pendewasaan-usia-perkawinan-di-pesantren-buntet-cirebon
https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-berikan-penyuluhan-kesehatan-reproduksi-dan-pendewasaan-usia-perkawinan-di-pesantren-buntet-cirebon
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Di samping itu, dari tabel di atas juga diketahui bahwa sebagian 

besar pelaku pernikahan dini di kabupaten Pacitan berdomisili di pedesaan 

yang notabene bermatapencaharian petani berpendidikan rendah dengan 

kemampuan ekonomi yang sangat terbatas, jika tidak bisa dikatakan kurang 

mampu. 

D. Program Penanggulangan Pernikahan Dini di Kabupaten Pacitan 

Walaupun UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengijinkan 

seorang perempuan menikah pada usia 16 tahun dan laki-laki pada usia 19 

tahun, program KB mengembangkan program Pendewasaan Usia Perkawinan 

(PUP) yang menganjurkan usia kawin yang ideal untuk menikah dan memiliki 

anak pertama, yaitu usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi 

laki-laki. Batasan usia ini dianggap sudah siap baik dipandang dari sisi 

kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan 

berkeluarga.126 Bagi Indonesia yang menempati urutan ke 5 penduduk 

terpadat di dunia, tentu saja penundaan usia perkawinan menjadi masalah 

mendesak yang perlu mendapatkan perhatian besar dari pemerintah untuk 

menghindari angka kelahiran yang tidak terkendali. 

Diantara faktor penyebab masih rendahnya kualitas penduduk kita, 

menurut Direktur Bina Ketahanan Remaja BKKBN Eka Sulistia, adalah 

masih besarnya jumlah angkatan kerja yang kurang produktif. Masih banyak 

yang berkeluarga tanpa perencanaan yang matang, separuh wanita Indonesia 

menikah di usia kurang dari 21,6 tahun (SDKI 2017). Lebih jauh lagi, angka 

                                                           
126Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi BKKBN, Pendewasaan Usia Per-

kawinan dan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia Perempuan, (Jakarta: Ditjen, 2010),, 

19. 
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kelahiran (age-specific fertility rate/ASFR) di antara wanita kelompok usia 

15-19 tahun masih tinggi, yaitu 36 kelahiran per 1.000 wanita. Paradigma   

dalam   pengelolaan   masalah   kependudukan   dan pembangunan   telah 

mengalami pergeseran dari   pendekatan   pengendalian   populasi   dan 

penurunan  fertilitas  menjadi  pendekatan  yang  terfokus  pada kesehatan 

reproduksi serta upaya pemenuhan hak-hak reproduksi.127  

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk 

meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga pada saat perkawinan 

mencapai PUP bukan sekedar menunda perkawinan sampai usia tertentu saja, 

akan tetapi juga mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang 

cukup dewasa. Apabila seseorang gagal mendewasakan usia perkawinannya, 

maka diupayakan adanya penundaan kelahiran anak pertama. Penundaan usia 

kehamilan dan kehamilan anak pertama ini dalam istilah komunikasi, 

informasi, dan edukasi (KIE) disebut sebagai anjuran untk mengubah bulan 

madu menjadi tahun madu. 

Pendewasaan usia perkawinan merupakan bagian dari program 

Keluarga Berencana Nasional. Program PUP akan memberikan dampak 

terhadap peningkatan umur kawin pertama yang pada gilirannya akan 

menurunkan Total Fertility Rate (TFR). Tujuan program Pendewasaan Usia 

Perkawinan (PUP) ini adalah untuk memberikan pengertian dan kesadaran 

kepada remaja agar dalam merancanakan keluarga, mereka dapat 

mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, 

                                                           
127 https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-berikan-penyuluhan-kesehatan-reproduksi-dan-

pendewasaan-usia-perkawinan-di-pesantren-buntet-cirebon,  diakses tanggal 04 11-2018 pukul 

11:40 

https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-berikan-penyuluhan-kesehatan-reproduksi-dan-pendewasaan-usia-perkawinan-di-pesantren-buntet-cirebon
https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-berikan-penyuluhan-kesehatan-reproduksi-dan-pendewasaan-usia-perkawinan-di-pesantren-buntet-cirebon
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kesiapan fisik, mental. emosional, pendidikan, sosial, ekonomi, serta 

menentukan jumlah dan jarak kelahiran. 

Tujuan PUP ini seperti berimplikasi pada perlunya peningkatan usia 

kawin yang lebih dewasa. Program PUP dalam program KB bertujuan 

meningkatkan usia kawin perempuan umur 21 tahun serta menurunkan 

kelahiran pertama pada usia ibu di bawah 21 tahun128 

Direktur KB Jalur Swasta Widwiono, dalam sambutan pembukaan 

sebuah kegiatan di Cirebon menjelaskan, jumlah remaja di Indonesia yang 

sangat besar merupakan potensi besar jika disertai dengan kebijakan yang 

tepat, dengan Intervensi melalui dua sisi, satu sisi dilakukan untuk membantu 

remaja menghadapi masa sekarang, di satu sisi untuk membantu mereka 

menyiapkan masa depan mereka. BKKBN telah menyiapkan program 

Generasi Berencana (GenRe) yang menitikberatkan pada upaya pendewasaan 

usia perkawinan sekaligus pembekalan life-skills terhadap remaja, salah 

satunya melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang ada di 

sekolah, pesantren, perguruan tinggi, LSM maupun di masyarakat untuk 

membantu menyiapkan masa depan. “PIK R/M adalah wadah atau organisasi 

yang ramah  remaja serta dikelola dari, oleh dan untuk remaja. Sehingga 

nantinya remaja bukan hanya menjadi obyek pembangunan, namun mampu 

menjadi subyek pembangunan”, ujar Widiono.129 

Program yang menjadi rencana strategis BKKBN di atas kemudian di-

break down  melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh satuan organisasi 

                                                           
128 Ibid., 20. 
129 https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-berikan-penyuluhan-kesehatan-reproduksi-dan-

pendewasaan-usia-perkawinan-di-pesantren-buntet-cirebon,  diakses tanggal 04 11-2018 pukul 

11:40 

https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-berikan-penyuluhan-kesehatan-reproduksi-dan-pendewasaan-usia-perkawinan-di-pesantren-buntet-cirebon
https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-berikan-penyuluhan-kesehatan-reproduksi-dan-pendewasaan-usia-perkawinan-di-pesantren-buntet-cirebon
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pemerintah di tingkat kabupaten termasuk kabupaten Pacitan dengan berbagai 

kegiatan pendewasaan usia nikah, seperti penyuluhan-penyuluhan, sosialisasi, 

koordinasi dengan instansi terkait seperti Kantor Kementerian Agama dan 

Kantor Urusan Agama, Puskesmas, dan lain sebagainya. 

Namun, tampaknya berbagai program yang dijalankan pemerintah 

tersebut belum berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan angka 

pernikahan dini. Contohnya di Kabupaten Pacitan, kasus pernikahan dini 

masih bertengger di kisaran 1,35% sampai dengan 3,80% dalam 3 tahun 

terakhir.130  

Sebagaimana dipahami dari penjelasan sebelumnya, Pengadilan 

Agama memiliki kontribusi signifikan terhadap terjadinya kasus pernikahan 

dini, sebab ia merupakan palang pintu terakhir dari lapisan filter upaya 

pencegahan pernikahan usia dini.  Pemerintah sesungguhnya secara regulatif 

juga telah membuat rambu-rambu agar pernikahan dini ini tidak mudah 

dilakukan. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 khususnya pasal 7 

sesungguhnya telah mengamanatkan upaya ‘mempersulit’ terjadinya kasus 

pernikahan dini dengan kewajiban ‘memperoleh dispensasi Pengadilan 

Agama’ sebagai syarat agar pernikahan dini dapat dilakukan.  

Namun akhirnya semua berpulang kepada realitas sosial di masyarakat 

dan hakim sendiri tampaknya tidak bisa mempertimbangkan banyak pilihan 

ketika dihadapkan pada kondisi dari calon mempelai dan juga keluarganya. 

Menurut penelitian yang dilakukan baik melalui analisa penetapan dispensasi 

nikah maupun melalui konfrontir dengan melakukan wawancara dan melihat 

                                                           
130 Lihat tabel 2.7  



 

80 
 

langsung kondisi keluarga pernikahan dini dapat ditemukan jawaban 

mengapa Pengadilan pada akhirnya mengabulkan permohonnan dispensasi 

dan kemudian memberikan penetapan dispensasi. Alasan dimaksud adalah 

kondisi calon mempelai wanita dimana sebagian besarnya sudah berhubungan 

erat (pacaran), melakukan hubungan suami isteri,  dan bahkan sudah hamil.  

Hal ini kemudian juga diperparah dengan kondisi keluarga kedua calon 

mempelai dimana rata-rata hidup di bawah garis kemiskinan dan 

berpendidikan rendah. 

Namun demikian, sedikit hal yang cukup menggembirakan, apabila 

dilihat dari sisi kuantitas data, tampaknya terjadi penurunan cukup signifikan 

pada jumlah pernikahan usia dini di tahun 2017, namun apakah data tersebut 

dapat menjelaskan tingkat keberhasilan program Pendewasaan Usia 

Perkawinan di Kabupaten Pacitan atau tidak tentu membutuhkan penelitian 

lebih lanjut dengan mempertimbangkan berbagai parameter. 
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BAB IV 

ANILISIS PERSPEKTIF MAQA>S}ID TERHADAP ARGUMENTASI 

HUKUM PENETAPAN DISPENSASI NIKAH PA PACITAN 

 

A. Argumentasi Hukum dalam Penetapan Dispensasi Nikah  

Menurut Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan 

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat 

pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan 

sebagaimana terurai dalam ayat (2) dari Penjelasan Pasal 49 tersebut 

diantaranya pada angka 3 adalah Disepensasi Kawin, maka perrkara a quo 

menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.131 

Peneliti telah melakukan analisa terhadap 10 (sepuluh) salinan 

penetapan tahun 2015 sebagai sampel utama penelitian. Sampel penelitian 

berupa salinan Penetapan Pengadilan Agama Pacitan ini diambil secara acak 

dan dipilih tahun 2015 karena bermaksud untuk mengelaborasi data berupa 

pertimbangan hakim yang kelak diukur ketercapainnya terhadap maqa>s}id 

shari>‘ah berdasdarkan teori maqa>s}id Jasser Auda. Dengan rentang waktu 

umur perkawinan 3 tahun diharapkan diperoleh gambaran potensi 

ketercapaian keluarga hasil pernikahan dini terhadap maqa>s}id shari>‘ah. 

Disamping itu sebagai data pendamping penulis juga melakukan 

pengumpulan data berupa 4 (empat) salinan putusan 2006-2017 sebagai 

                                                           
131 Pengadilan Agama Pacitan, Salinan Penetapan Nomor 0131/Pdt.P/2015/PA.Pct., 7. 
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pembanding dalam rangka melihat konsistensi hakim dalam argumentasinya. 

Melalui proses reduksi terhadap salinan putusan di atas diperoleh data berupa 

pertimbangan argumentatatif hakim dalam memutuskan ijin dispensasi nikah 

yang secara ringkas dapat digambarkan dengan perspektif maqa>s}id sebagai 

berikut : 

1. Argumentasi perspektif perlindungan terhadap agama (hifz} al-di>n) 

Argumentasi berbasis maqa>s}id  berupa perlindungan terhadap 

agama ditemukan di seluruh salinan penetapan PA Pacitan. Argumentasi 

dimaksud antara lain berupa :  

Pertama, perlindungan terhadap syariat larangan zina, sebab dalam 

terma agama Islam zina adalah fakhishah yang harus dihindari. Pada 

penetapan nomor 0131/Pdt.P/2015/PA.Pct. misalnya, hakim dalam 

pertimbangannya menjelaskan bahwa perbuatan kedua calon mempelai 

yang telah sering melakukan hubungan seksual sebelum resmi dan sah 

menjadi suami isteri tersebut adalah perbautan zina yang menimbulkan 

madharat sangat besar, karena selain merupakan pelanggaran terhadap 

norma-norma agama dan norma-norma susila, perzinaan adalah perbuatan 

biadab yang telah menghancurkan sendi-sendi kemaslahatan serta tatanan 

hukum khususnya hukum keluarga yang telah ada di tengah masyarakat 

luas, yakni berupa kerancuan dan kekacauan susunan nasab dan sangat 

meresahkan masyarakat sekitarnya yang dikenal sebagai masyarakat 

religius, sementara secara syar’i antara kedua calon mempelai tersebut 

tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan perkawinan.132 

                                                           
132 Lihat lampiran, 115. 
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Kedua, tidak ada halangan shar’i> yang dilanggar jika pernikahan 

dilangsungkan (tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan syar’i 

lainnya) dan persayaratan akil baligh menurut syara’pun  sudah terpenuhi. 

Dalam pertimbangan ini tampak kecenderungan hakim yang memandang 

bahwa bahwa batasan umur dalam UU Perkawinan tidak sepadan ke-

darar-annya dengan persyaratan akil baligh menurut syara’. Artinya 

bahwa sekalipun pemberian ijin dispensasi nikah kurang umur dapat 

dipandang ‘menyalahi’ undang-undang namun d}ara>r yang diperkirakan 

akan terjadi tak sebesar d}ara>r jika terjadi pelanggaran syariat. Dari fakta 

ini dapat diambil pehamanan bahwa dalam kasus ini hakim meletakkan 

posisi syara’ lebih tinggi dari undang-undang, sehingga dapat dikatakan 

bahwa upaya hakim ini sesungguhnya adalah wujud pembelaan terhadap 

syariat dan merupakan bagian dari usaha hakim untuk 

menjaga/memelihara agama. 

Dari argumentasi di atas dapat dilihat tujuan mas}lah}ah yang ingin 

diperoleh hakim berupa penjagaan/pemeliharaan agama dengan cara 

mempertahankannya agar keberlangsungan keberlakuan syariat Islam tidak 

diabaikan oleh masyarakat dan bisa menjadi main stream dalam setiap 

upaya pengambilan keputusan yang dilakukan oleh masyarakat.  

2. Argumentasi perspektif perlindungan terhadap jiwa (hifz} al-nafs) 

Menurut beberapa literatur, pernikahan dini memiliki potensi 

ancaman keselamatan jiwa utamanya keselamatan isteri yang kelak akan 

melahirkan dan juga anak yang kelak akan dilahirkan. Hakim dalam hal ini 

juga menyadari, seperti disebut dalam penetapan nomor 
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0130/Pdt.P/2015/PA.Pct, bahwa salah satu tujuan diberlakukannya 

ketentuan umur sebagaimana pasal 7 Undang-Undang perkawinan adalah 

dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan dari suami, isteri, dan 

anaknya dari akibat yang mungkin timbul karena yang bersangkutan 

belum matang secara fisik maupun psikis. 

Pada beberapa putusan, semisal penetapan nomor 

041/Pdt.P/2015/PA.Pct, 0131/Pdt.P/2015/PA.Pct, 24/Pdt.P/2015/PA.Pct. 

terdapat argumentasi hakim, bahwa menurut fakta persidangan dapat 

diketahui bahwa Anak pemohon secara fisik dan mental cukup dewasa 

dapat dianggap telah memiliki pemikiran yang memadai, dan dianggap 

sudah mengerti terhadap hak dan kewajibannya sebagai seorang isteri/ibu 

rumah tangga. Dari fakta ini dapat diketahui bahwa kematangan fisik dan 

psikis seseorang tidak selalu berbanding sejajar dengan umurnya, artinya 

dalam kasus ini hakim menemui bahwa syarat kedewasaan fisik dan psikis 

terpenuhi sebagai bagian tujuan dari penjelasan pasal 7 UU Perkawinan. 

Dari penjelasan di atas dapat dimengerti bahwa sebenarnya hakim 

tidak mengesampingkan pemahaman umum selama ini bahwa pernikahan 

dini berpotensi d}ara>r bagi keselamatan perempuan dan anak yang kelak 

akan lahir, terbukti digunakannya pertimbangan dalam penjelasan pasal 7 

UU Perkawinan yang hal ini juga senafas dengan UU Perlindungan 

Perempuan dan Anak, namun hakim memandang bahwa persyaratan 

kedewasaan ini telah ditemukan dalam diri calon mempelai meski secara 

realitas umurnya memang masih di bawah standar dewasa. Fakta ini 

kemudian oleh hakim disandingkan dengan fakta-fakta lain yang 
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mengerucut pada simpulan bahwa memberikan dispensasi adalah lebih 

baik berdasarkan mas}lah}ah. 

Fakta bahwa dalam beberapa kasus, seperti putusan nomor 

031/Pdt.P/2015/PA.Pct, 41/Pdt.P/2015/PA.Pct., 48/Pdt.P/2015/PA.Pct, 

0130/Pdt.P/2015/PA.Pct, dan beberapa putusan lainnya, bahwa sebagian 

besar calon mempelai sudah melakukan hubungan seksual  bahkan sudah 

hamil juga sangat diperhitungkan oleh hakim, utamanya menyangkut 

jaminan keselamatan dan kelangsungan kehidupan ibu dan anak yang 

kelak dilahirkannya, sehingga menurut hemat peneliti jika hakim menolak 

dispensasi nikah justru akan timbul d}ara>r berupa ancaman keselamatan 

bagi ibu dan anaknya, sebab tidak ada orang yang bertanggung jawab 

secara penuh dalam mengurusinya. Hal ini tentu justru menjadi antitesis 

terhadap maksud dari penjelasan pasal 7 UU Perkawinan dan UU 

Perlindungan Perempuan dan Anak itu sendiri. 

3. Argumentasi perspektif perlindungan keturunan (hifz} al-nasl)  

Argumentasi ini didasari atas fenomena empiris bahwa sebagian 

besar calon mempelai perempuan sudah hamil. Misalnya dalam salinan 

penetapan nomor 41/Pdt.P/2015/PA.Pct. calon mempelai perempuan telah 

hamil 7 bulan, nomor 10/Pdt.P/2015/PA.Pct. telah hamil 3 bulan, nomor 

48/Pdt.P/2015/PA.Pct. telah hamil 1 bulan, 0130/Pdt.P/2015/PA.Pct. telah 

hamil 19-20 minggu.   Merujuk pada pasal 42 Undang-Undang 

Perkawinan nomor 1 tahun 1974 bahwa anak yang sah adalah anak yang 

dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dan juga pasal 

53 Kompilasi Hukum Islam pasal 53 bahwa perkawinan dalam kondisi 
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hamil adalah sah selama dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya. 

Hal ini berarti bahwa sekalipun sudah hamil apabila dinikahkan maka 

kelak anak yang dilahirkan adalah anak yang sah.  

Ikhtiar hakim berupa pemberian ijin kawin kepada calon mempelai 

dapat dinilai sebagai upaya untuk memberikan status terhadap anak yang 

kelak akan dilahirkan. Status ini tentu penting sebab kelak akan 

berhubungan dengan hak-hak yang bertalian dengan aspek nasab, seperti 

hak perwalian, hak waris, hak perlindungan dan pendidikan, kewajiban 

nafaqah, dan lain sebagainya. Artinya, keabsahan perkawinan dan anak 

yang lahir dalam perkawinan di atas akan membawa implikasi positif 

berupa terpenuhinya kewajiban orang tua terhadap anaknya, hak-hak anak 

atas orang tuanya,  serta hak-hak mereka kelak sebagai warga negara. 

4. Argumentasi perpektif perlindungan kehormatan (hifz} al-ird}) 

Indikasi penggunaan maqa>s}id berupa perlindungan kehormatan 

(hifz} al-ird}) terlihat di hampir semua salinan penetapan. Misalnya 

argumentasi hakim berupa kekhawatiran akan timbulnya pelanggaran 

terhadap norma susila dalam salinan penetapan nomor 

0130/Pdt.P/2015/PA.Pct,  hubungan yang sudah terlalu dekat hingga saling 

menginap di rumah pasangannya dalam salinan penetapan nomor 

10/Pdt.P/2015/PA.Pct, pengakuan bahwa telah melakukan hubungan 

seksual dalam salinan penetapan nomor 10/Pdt.P/2015/PA.Pct, 

48/Pdt.P/2015/PA.Pct, dan 0094/Pdt.P/2015/PA.Pct, dan lain-lain adalah 

potensi ancaman bagi marwah kehormatan baik dari sisi pribadi, keluarga, 

maupun masyarakat di sekitarnya. Hakim memandang perilaku semacam 
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itu bisa menimbulkan fitnah, keresahan dalam masyarakat dan akibat 

buruk lainnya yang berhubungan dengan kehidupan sosial 

kemasyarakatan. Jika hal tersebut terus dilakukan maka dikhawatirkan 

dapat menimbulkan hancurnya bangunan kehormatan, baik pribadi kedua 

calon mempelai, keluarga, masyarakat, dan tentu saja agama yang dianut. 

Dari argumentasi di atas dapat dimengerti bahwa hakim telah 

melakukan penalaran progresif berupa pembacaan terhadap potensi-

potensi mafsadat atau kerusakan yang mungkin timbul jika pernikahan 

tidak dilangsungkan. Ikhtiar ini akan membawa konsekuensi positif berupa 

terjaganya kehormatan semua pihak yang bersangkut paut dengan 

terlaksananya perkawinan dimaksud. 

B. Perspektif Maqa>s}id terhdap Daf’u al-D}ara>r  sebagai dasar 

Argumentasi Hakim  

Dalam tataran praktis realitas kehidupan sosial masyarakat, suatu 

keluarga sering dihadapkan pada masalah-masalah pelik yang berdimensi 

‘buah simalakama’. Kondisi ini seringkali memaksa orang tua sebagai 

pemimpin rumah tangga untuk memilih di antara dua pilihan yang sama-sama 

tidak menyenangkan. Salah satu permasalahan dimaksud adalah pernikahan 

usia dini, sebuah institusi pernikahan yang menurut berbagai kalangan 

memiliki potensi d}ara>r di kemudian hari. 

Setiap keluarga pasti memiliki mimpi dan cita-cita ideal tentang masa 

depan anak-anak yang hidup dan berkembang di dalamnya. Tetapi terkadang 

kenyataan tidak selalu sejalan dengan harapan cita-cita. Anak yang digadang-

gadang menjadi lentera yang menerangi keluarga ‘terpaksa’ harus dinikahkan 
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lebih dini karena keadaan yang tidak bisa ditolak. Pernikahan dini menjadi 

pilihan yang tidak lagi menjanjikan manfaat (jalbu al-naf’i) tetapi justru 

menjadi upaya ‘terpaksa’ dalam rangka menghindari kerusakan (daf’u al-

d}ara>r).  

Dalam konteks ini peran hakim sebagai bagian penentu kebijakan 

terhadap lahirnya dispensasi nikah sebagai pintu ‘legal’ pernikahan dini 

sangat penting. Dibutuhkan kejelian hakim dalam memandang permasalahan, 

utamanya dalam memberikan argumentasi berupa pertimbangan-

pertimbangan hukum untuk diterima atau ditolaknya permohonan dispensasi 

nikah dini. Hakim pengadilan agama sebagai institusi pemutus perkara bagi 

orang yang beragama Islam menggunakan setidaknya dua pendekatan 

pengetahuan,  pertama, pengetahuan kognitif yang bersumber dari penalaran 

terhadap pijakan regulatif serta fakta persidangan, dan kedua pengetahuan 

kognitif yang bersumber dari institusi syariat sebagai bagian tak terpisahkan 

dari upaya penyelesaian perkara hukum bagi orang yang beragama Islam. 

Berdasarkan penelitian terhadap salinan penetapan dispensasi nikah 

PA Pacitan ditemukan bahwa kedua pendekatan di atas telah digunakan 

hakim dalam memberikan argumentasi pertimbangan hukum. Dari sisi hukum 

acara sebagai bagian pendekatan pertama di atas misalnya, hakim telah 

melakukan tindakan-tindakan yang telah memenuhis syarat-syarat formil 

hukum seperti mediasi, kelengkapan bukti-bukti, menghadirkan saksi-saksi 

dan lain-lain. Dari sisi substansi hukum hakim juga telah memperhatikan 

regulasi yang berkaitan erat dengan pernikahan di bawah umur, seperti 

Undang Undang Perlindungan Perempuan dan Anak. Sekalipun tidak secara 
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eksplisit terekam dalam salinan putusan, namun dari sisi substansi maksud 

undang undang tersebut telah diakomodir oleh hakim dalam putusannya, 

seperti pandangan hakim terhadap kelayakan calon mempelai dalam hal 

kedewasaan, kematangan fisik dan psikis  dalam  salinan putusan nomor  

0131/Pdt.P/2015/PA.Pct., 41/Pdt.P/2015/PA.Pct., 24/Pdt.P/2015/PA.Pct., 

48/Pdt.P/2015/PA.Pct., dan beberapa salinan putusan lainnya. 

Dari sisi subtansi syariat Islam hakim juga telah menggunakan kaidah 

hukum berupa mas}lah}ah dalam bentuk penolakan terhadap d}ara>r atau 

daf’u al-d}ara>r  sebagai argumentasi utama hakim yang dapat ditemukan di 

seluruh salinan putusan. Secara garis besar, ada 4 (empat) kaidah pokok yang 

digunakan oleh hakim dalam pertimbangannya, yaitu :  

1. “Dar’u al-mafa>sid muqaddamun ‘ala jalbi al-mas}a>lih (menolak segala 

yang merusak lebih diutamakan daripada menarik segala yang 

bermaslahat.” 

2. Al-d}ara>ru yuza>lu (kemudharatan itu harus dihilangkan) 

3. Al-d}ara>ru al-ashad yuza>lu bi al-d}ara>r al-akhaf (Penderitaan 

(d}ara>r) yang lebih berat harus dihilangkan dengan penderitaan 

(d}ara>r) yang lebih ringan) 

4. Idha ta’a>rad}a al-mafsadata>ni ru>’iya a’z}amuha> d}ira>ran bi 

irtika>bi akhfahuma> Apabila berhadapan dua (pilihan yang sama-sama 

beresiko menimbulkan) kerusakan/mad}ara>t, maka harus dimenangkan 

yang lebih beasr mad}ara>t-nya dengan (memilih) melakukan yang lebih 

ringan mad}ara>tnya.) 
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Adapun d}ara>r  yang ingin dihindari menurut argumentasi hakim  

adalah :  

Pertama : Menghindari maksiat karena orang tua sangat khawatir 

melihat anaknya sudah melakukan hubungan pacaran dalam jangka waktu 

yang panjang. D}ara>r yang ingin dihindari dari perilaku ini adalah : 

1. Terjadinya perzinaan yang merupakan larangan agama (hifz}u al-Di>n) 

2. Timbulnya dosa besar karena zina sebagai bagian dari menjaga agama 

(hifz}u al-Di>n), menjaga jiwa (hifz} al-nafs), dan menjaga kehormatan 

(hifz} al-ird}) baik menyangkut pribadi maupun keluarganya 

3. Kemungkinan lahirnya anak hasil zina  (hifz}u al-nasl) 

4. Ancaman kehormatan dan jiwa terutama perempuan dan anak yang kelak 

akan lahir (hifz}u al-nafs wa ird}) 

Kedua, kehamilan di luar nikah. Akibat pergaulan yang terlalu bebas 

seringkali timbul perzinaan yang mengakibatkan kehamilan. Pernikahan dini 

kemudian menjadi pilihan dalam rangka ‘menyelamatkan’ anak yang ada 

dalam kandungan dan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 53  hal ini sah 

selama yang menikahi adalah laki-laki yang menghamilinya.133 Adapun 

d}ara>r yang hendak dihindari dari sebab ini adalah : 

1. Menghindari aib keluarga (hifz}u al-ird}) sebab dalam kehidupan sosial di 

masyarakat akan sangat besar aib dikala seorang perempuan hamil dan 

melahirkan tanpa suami. 

2. Menyelamatkan status perempuan yang hamil demi menjaga jiwa (hifz}u 

al-nafs) dan kehormatannya (hifz}u al-ird}) sebab dengan dinikahkan ia 

                                                           
133 Kementerian Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI)  (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2004), 147 
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akan memiliki suami yang bertanggungjawab terhadap keselamatan saat 

melahirkan dan ketika kelak ia mengasuh anaknya. 

3. Menyelamatkan jiwa anak yang kelak akan dilahirkan (hifz}u al-nafs) agar 

kelak ia mendapatkan perhatian dan perlakuan yang layak dalam hidupnya 

4. Menyelamatkan status dan hak-hak anak yang kelak akan dilahirkan (hifz} 

al-nafs), seperti hak kewarganegaraaan, hak asuh, hak perwalian, hak 

pendidikan, dan lain sebagainya. 

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa sikap hakim dalam 

putusannya tidaklah bermaksud mempermudah atau bahkan permisif terhadap 

pernikahan dini. Hakim dengan ijtihadnya mencoba mengurai akar 

permasalahan dengan menggali sebanyak mungkin pertimbangan-

pertimbangan hukum yang kelak akan digunakan sebagai argumentasi dalam 

menetapkan diterima atau ditolaknya permohonan dispensasi nikah. Namun 

dalam prosesnya hakim melihat realitas bahwa potensi d}ara>r yang akan 

terjadi sedemikian besarnya sehingga jika tidak diberi dispensasi nikah maka 

justru akan merugikan para pihak yang berkepentingan dan justru 

kontraproduktif  menurut persepektif maqa>s}id perkawinan. Hakim 

memandang bahwa ditolak atau diterima permohonan dispensasi ini tetap 

mengandung d}ara>r, sehingga hakim kemudian memilih d}ara>r yang 

lebih ringan dengan mengabulkan permohonan dispensasi nikah. 

 

C. Perspektif Analisis Sistem terhadap Argumentasi Hakim 
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Seperti dijelaskan dalam bab sebelumnya, ada enam fitur sistem yang 

dioptimalkan Jasser Auda dalam pemikiran maqa>s}id nya, yaitu dimensi 

kognisi dari pemikiran keagamaan (cognition), kemenyeluruhan (wholeness), 

keterbukaan (openness), hierarki berpikir yang saling mempengaruhi 

(interrelated hierarchy), berfikir keagamaan yang melibatkan berbagai 

dimensi (multidimensionality), dan kebermaksudan (purposefullness) 

Perspektif sistem merupakan pandangan menengah antara realis dan 

nominalis dalam melihat hubungan antar realitas dan konsepsi manusia 

tentang realitas itu. Teori sistem memandang hubungan hubungan konsepsi 

dengan realitas sebagai korelasi. Menurut teori sistem, terdapat keterkaitan 

antara konsepsi dan realitas tanpa mengharuskan adanya identitas (konsepsi 

sama dengan realitas) maupun dualitas (konsepsi sama sekali tidak ada 

hubungannya dengan realitas. ‘Watak kognitif sistem’ adalah ekspresi dari 

korelasi ini. 134 

Setelah dilakukan elaborasi terhadap data-data yang diperoleh baik 

melaui data yang bersumber dari salinan penetapan dispensasi nikah sebagai 

argumentasi hakim maupun wawancara dengan keluarga pelaku pernikahan 

usia dini sebagai realitas hasil produk dispensasi nikah, diperoleh hubungan 

cukup signifikan dengan teori sistem sebagai salah satu pendekatan yang 

ditawarkan oleh maqa>s}id shari>‘ah Jasser Auda. Hubungan dimaksud 

secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :  

 

1. Aspek Kognisi (cognition) 

                                                           
134 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqa>s}id Syariah, ter. Rosidin dan Ali 

Abd. El-Mun’im (Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2015), .86. 
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Meminjam pendapat Ibnu Taimiyah, Jasser Auda beranggapan 

bahwa hukum dalam pengertian fikih Islam adalah hasil ijtihad manusia 

terhadap nas}, sebagai upaya menyingkap makna tersembunyi maupun 

implikasi praktisnya. Para ahli fikih maupun teolog muslim menegaskan 

bahwa ‘Tuhan tidak boleh disebut sebagai fakih’ karena tidak ada yang 

tersembunyi dari-Nya. Maka fikih merupakan bagiandari kognisi/idrak dan 

pemahaman (fahm) manusia ketimbang bagian dari manifestasi literal dari 

perintah Tuhan.135 

Ketika memilih pertimbangan-pertimbangan hukum dalam proses 

memutus sebuah perkara, seorang hakim tidak akan dapat terlepas dari alur 

pikiran ijithadi dengan memaksimalkan aspek idrak  atau kognisi dengan 

menjalani rangkaian proses melihat, mencermati, dan merasakan dengan 

pancaindera serta akal batin. Produk yang dihasilkan tentu saja adalah 

produk fikih berupa pemahaman, perspepsi, dan kognisi.136  

Hal yang perlu digarisbawahi dari suatu hasil proses kognitif 

menurut Jasser Auda adalah bahwa kebenaran kognitif tidak boleh 

‘disejajarkan’ dengan ‘kebenaran tuhan’ artinya sebuah hasil ijtihad yang 

masih menggunakan persepsi individual maupun kolektif tetap harus 

berada dalam koridor kebenaran nalar manusiawi yang bersifat diskursif.  

Pertimbangan mas}lah}ah berupa daf’u al-d}ara>r dalam putusan 

PA Pacitan sudah memenuhi aspek kognitif hakim, karena telah 

didasarkan keyakinan yang bersumber dari pengetahuan hasil elaborasi 

fakta-fakta persidangan baik berupa bukti-bukti formil maupun penjelasan 

                                                           
135 Ibid. 
136 Lihat Ibid., 252. 
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para saksi persidangan. Hakim juga telah melakukan analisis kesesuaian 

antara konsep dengan realitas serta hubungan antara keduanya dan analisis 

ini kemudian menghasilkan keyakinan yang dijadikan hakim sebagai 

pertimbangan dalam memutuskan perkara. Pendek kata, hakim dalam 

memutuskan perkara sudah berdasarkan keyakinan yang diperoleh melalui 

proses melihat, merasakan, dan penginderaan akal dan batin. 

Hasil kognitif hakim tentu saja tidak boleh bergeser dari hasil 

pemahaman, persepsi, dan kognisi yang bersifat ijtihadi kepada produk 

‘hukum tuhan’. Apa yang telah diputuskan oleh hakim merupakan 

pengetahun ijtihadi yang hanya berlaku pada situasi yang melingkupi 

perkara yang diajukan dan bisa berubah berdasarkan situasi ruang dan 

waktu serta kasus yang berbeda. Dengan kata lain argumentasi hakim 

masih merupakan pengetahuan yang bersifat dirkursif dan bisa 

diperdebatkan demi progresifitas hukum dimasa  yang akan datang. 

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa parameter kognisi 

sebagai bagian dari kerangka sistem dalam pendekatan sistem maqa>s}id 

Jasser Auda telah menjadi bagian pilar nalar argumentatif hakim dalam 

memutuskan perkara yang bermuara pada pemberian dispensai nikah. 

2. Aspek Kemenyeluruhan (wholeness)  

Menggunakan pendapat Alfred Korzybski, Jasser Auda 

berpendapat bahwa penelitian ilmu pengetahuan alam dan sosial saat ini 

sudah bergeser dari analisis parsial, penyamaan klasik, dan pernyataan 
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logis, menuju penjelasan seluruh fenomena dalam kaitannya dengan sistem 

yang holistik.137 

Teori sistem memandang setiap relasi sebab-akibat sebagai satu 

bagian dari keseluruhan gambar, di mana sekelompok hubungan 

menghasilkan karakteristik-karakteristik yang bermunculan dan berpadu 

untuk membentuk ‘keseluruhan’ yang lebih daripada sekera ‘penjumlahan 

bagian-bagiannya’.138 

Dalam penetapannya, tampak bahwa hakim Pengadilan  Pacitan 

telah mempertimbangkan berbagai aspek yang kelak akan menjadi kolase 

utuh maqa>s}id perkawinan. Di antaranya adalah pertimbangan norma 

agama, norma susila, sosial ekonomi, dan kematangan kepribadian calon 

suami/isteri. Hakim merangsang nalar hukum untuk tidak sekedar berkutat 

pada aspek hitam putih hukum dengan mencoba untuk keluar dari 

kungkungan narasi regulatif seperti Undang Undang Perlindungan Anak, 

isu perkawinan anak, dan juga hak-hak anak, tetapi mencoba untuk jauh ke 

depan memroyeksikan gambaran akibat d}ara>r yang timbul jika 

perkawinan tidak dilaksanakan. 

Pertimbangan norma agama dapat ditemui di seluruh argumentasi 

penetapan dispensasi. Hakim memandang bahwa apa yang dilakukan oleh 

calon mempelai memiliki potensi pelanggaran terhadap norma agama, 

seperti larangan perzinaan, batasan relasi antara laki-laki dan perempuan 

yang bukan muhrim, dan munculnya potensi kesemrawutan nasab jika 

‘membiarkan’ mereka tetap bertahan dalam hubungan ‘terlarang’. 

                                                           
137 Ibid., 87 
138 Ibid. 
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Petimbangan norma susila juga tampak di sebagian besar salinan 

putusan, seperti salinan putusan nomor 0131/Pdt.P/2015/PA.Pct., 

41/Pdt.P/2015/PA.Pct, 10/Pdt.P/2015/PA.Pct., 48/Pdt.P/2015/PA.Pct., 

24/Pdt.P/2015/PA.Pct., 019/Pdt.P/2015/PA.Pct. dan beberapa salinan 

putusan lainnya. Pertimbangan seperti telah melakukan hubungan suami 

isteri, sering pergi berduaan, hubungan yang sudah sangat erat, dan lain 

sebagainya merupakan pertimbangan aspek susila yang digunakan oleh 

hakim. 

Dalam hal pertimbangan aspek ekonomi, hakim juga sudah 

menjadikan kemampuan calon mempelai secara ekonomis sebagai bagian 

pertimbangan hukum, seperti ditemui dalam salinan putusan nomor 

0130/Pdt.P/2015/PA.Pct. dan 48/Pdt.P/2015/PA.Pct. Hakim tampaknya 

memahami bahwa aspek ekonomi merupakan bagian penting dari 

instrumen ketahanan keluarga sehingga perlu dipertimbangkan sebagai 

bagian utuh dari argumentasi pemberian dispensasi nikah. Demikian juga 

aspek sosial, di beberapa salinan putusan hakim mempertimbangkan 

kematangan kedewasaan calon mempelai sebagai bagian penting dalam 

kehidupan sosial kelak saat calon mempelai hidup bermasyarakat. 

Kematangan kepribadian sebagai bagian dari alasan hukum dalam 

penjelasan pasal 7 UU Perkawinan juga selalu menjadi bagian dari 

pertimbangan hakim, seperti ditemukan dalam salinan putusan nomor 

031/Pdt.P/2015/PA.Pct., 41/Pdt.P/2015/PA.Pct, dan 48/Pdt.P/2015/PA.Pct. 

Dalam beberapa salinan putusan tersebut ditemukan alasan argumentatif 

hakim yang memandang bahwa sekalipun dalam tinjauan aspek kecukupan 
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umur calon mempelai belum memadai tetapi dari realitasnya mereka telah 

cukup matang dalam berfikir dan bertindak. Satu hal yang barangkali perlu 

dilibatkan dalam pertimbangan hakim adalah tinjauan medis terhadap 

kesiapan calon mempelai khususnya perempuan jika kelak mereka hamil 

dan melahirkan. Pertimbangan ini tampaknya tidak ditemukan dalam  

beberapa sampel penelitian. 

 Dari temuan di atas dapat difahami bahwa dalam mengambil 

keputusan hakim telah mempertimbangkan berbagai dimensi yang 

dimungkinkan berpengaruh terhadap ketercapaian maqa>s}id perkawinan. 

Artinya hakim telah melakukan cara berfikir holistik dan mencukupi syarat 

wholeness sebagai bagian dari teori sistem. 

3. Aspek Keterbukaan (openness) 

Bertalanffy seperti dikutip Jasser Auda menghubungkan fitur-fitur 

keterbukaan dan kebermaksudan dengan fitur sistemnya. Sistem terbuka 

memiliki kemampuan meraih tujuan-tujuan yang sama dari kondisi-

kondisi awal yang berbeda melalui alternatif-alternatif valid yang setara.139 

Sifat keterbukaan dalam bangunan argumentasi hakim terlihat dari 

usaha-usaha hakim dalam menggali dasar-dasar argumen, seperti referensi 

regulatif, referensi ilmiah, kesaksian para saksi yang dihadirkan dalam 

persidangan, eksplorasi atas histori kehidupan keluarga, potensi-potensi 

mas}lah}ah yang dapat diraih, madharat yang ingin dihindari, dan proyeksi 

atas potensi ketercapaian maqa>s}id perkawinan. Keseluruhan dari 

                                                           
139 Ibid., 88. 
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instrumen argumentatif di atas kelak akan menyatu dalam wujud 

pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah. 

Dari sisi referensi regulatif misalnya, hakim dalam argumentasinya 

telah merujuk kepada undang undang perkawinan dan kompilasi hukum 

Islam dan secara implisit telah mengakomodir bagian-bagian dari undang 

undang perlindungan anak dan elemen-elemen hak asasi manusia. Hanya 

saja menurut hemat penulis, hakim memang perlu lebih mengelaborasi 

komponen-komponen hak-hak perlindungan perempuan dan anak dalam 

proses nalar argumentasinya sehingga kelak keputusan yang diambil lebih 

dapat mengakomodir dimensi perlindungan perempuan dan anak. Dengan 

cara ini pengadilan agama secara instansional juga dapat menjawab kritik 

yang selama ini banyak dialamatkan kepadanya utamanya oleh pihak-

pihak menganggap bahwa pemberian dispensasi nikah telah membuka 

jalan bagi perkawinan anak. 

Sekalipun demikian, sebenarnya di seluruh kasus yang ditangani 

ditemukan fakta bahwa para hakim sudah memberikan saran kepada 

pemohon dan para pihak yang berkepentingan agar pernikahan ditunda 

menunggu kedewasaan dan kematangan umur calon mempelai, tetapi 

pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara. Dari 

penjelasan di atas bisa difahami bahwa Pengadilan Agama dalam hal ini 

hakim-hakim yang menyidangkan perkara dispensasi pernikahan dini 

sudah menjalankan asas-asas keterbukaan (openness) sebagai salah satu 

asas pertimbangan argumentatif dalam pengambilan keputusan. 

4. Aspek Hierarki Saling Mempengaruhi (interrellated hierarchy) 
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Hierarki saling mempengaruhi membuka wacana diskursif 

maqa>s}id dalam ruang yang lebih luas. Menurut Amin Abdullah 

setidaknya ada dua aspek maqa>s}id yang bertambah jangkauannya 

dengan aplikasi sistem ini, yang pertama adalah aspek jangkauan 

maqa>s}id itu sendiri dari maqa>s}id tradisional yang bersifat spesifik 

menuju maqa>s}id umum yang mengakomodir berbagai dimensi 

maqa>s}id secara multidimensi. Sedangkan yang kedua adalah 

bertambahnya jangkauan orang yang diliputi maqa>s}id, dari maqa>s}id 

tradisional yang hanya menjangkau orang secara individual menuju 

maqa>s}id yang menjangkau masyarakat, bangsa, dan bahkan umat 

manusia.140 

Dalam argumentasi yang digunakan di hampir semua salinan 

putusan, hakim telah melakukan alur berfikir hirarkis. Berangkat dari 

eksplorasi komponen-komponen permasalahan yang dihadapi oleh pihak 

yang berperkara hakim kemudian melakukan analisa terhadap fakta-fakta 

yang ditemui selama persidangan seperti keterangan pemohon, orang tua 

calon mempelai, saksi-saksi, dan bukti-bukti materiil yang ada. Berbagai 

fakta tersebut kemudian didiskusikan dengan elemen-elemen pengetahuan 

yang dikuasai oleh hakim seperti nas},  undang undang dan regulasi, fikih, 

us}u>l fiqh, kaidah fiqh dan lain sebagainya. Hasilnya, muncul hirarki 

pengetahuan yang kemudian dielaborasi oleh hakim sehingga terlihat jelas 

hubungan yang saling mempengaruhi antar hirarki tersebut.  

                                                           
140 M. Amin Abdullah, “Pengantar” dalam  Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui 

Maqa>s}id Syariah, ter. Rosidin dan Ali Abd. El-Mun’im (Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2015), 13 



 

100 
 

Meski setiap putusan pengadilan hanya menjangkau perkara yang 

disidangkan, namun putusan Pengadilan Agama Pacitan tampak 

memberikan gambaran pertimbangan yang cukup luas dan saling berkait 

antara satu dan lainnya. Jangkauan potensi maqa>s}id-nya pun tidak 

hanya mengenai calon suami-isteri yang menerima akibat langsung dari 

penetapan, tetapi juga berimbas manfaatnya kepada orang tua, keluarga, 

keturunannya kelak, dan masyarakat yang selama ini ikut terimbas nurani 

normatifnya karena perilaku calon mempelai yang melanggar batas-batas 

agama, susila, dan sosial yang berlaku di masyarakat. 

5. Aspek Multidimensi (multidimensionality) 

Alur berfikir multidimensi merupakan antitesis dari pemikiran satu 

dimensi yang sering seringkali berimbas pada hasil yang saling 

bertentangan ketimbang saling melengkapi dan menjadi ‘pertandingan’ 

yang harus berakhir dengan kekalahan satu pihak dan kemenangan di 

pihak lain (zero-sum games) dibanding ‘pertandingan’ yang dapat 

dimenangkan bersama-sama (win-win games).141 

Fitur multi-dimensionalitas (ta’addud al-ab’ad; 

multidimensionality), dikombinasikan dengan pendekatan maqa>s}id, 

dapat menawarkan solusi atas dilema dalil-dalil yang bertentangan. 

Implikasinya adalah hukum Islam menjadi lebih fleksibel dalam 

menghadapi problematika kontemporer yang kompleks.142 

                                                           
141 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqa>s}id Syariah, ter. Rosidin dan Ali 

Abd. El-Mun’im (Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2015), 91. 
142 Amin Abdullah, Pengantar dalam Ibid., 13. 
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Kesenjangan antara nalar ideal usia perkawinan sebagaimana 

dimaksud oleh perundang-undangan dan teori-teori psikologi keluarga 

dengan realitas faktual yang terjadi di masyarakat dicoba untuk 

dijembatani oleh hakim pengadilan agama. Argumentasi berbasis 

pertimbangan manfaat dan madharat tampak digunakan hakim 

sebagaimana ditemukan di dalam seluruh salinan penetapan. 

Hakim tampak mencoba melakukan pertimbangan multidimensi 

dengan mengawinkan komponen-komponen regulatif-ilmiah dengan 

realitas-faktual yang melingkupi kondisi calon mempelai dengan cara 

menjadikan maqa>s}id perkawinan sebagai base atau pijakan utama 

dalam mempertimbangkan fakta-fakta persidangan. Meskipun ada 

pertimbangan psikologi dan sosial menyangkut akibat-akibat negatif 

pernikahan usia dini sebagaimana disinyalir oleh berbagai kalangan 

selama ini yang tampak sedikit diabaikan oleh hakim, namun pada 

akhirnya ditemukan kemungkinan mas}lah}ah dengan tingkat ketercapaian 

pada maqa>s}id yang lebih besar jika perkawinan tetap dilangsungkan. 

6. Aspek kebermaksudan (Purposefullness) 

Pada akhirnya keseluruhan pendekatan sistem terhadap maqa>s}id 

al-shari>‘ah  Jasser  Auda bermuara  pada aspek kebermaksudan ini. Pada 

intinya Jasser Auda menegaskan bahwa maqa>s}id hukum Islam adalah 

tujuan inti dari seluruh metodologi ijtihad us}u>l linguistik maupun 

rasional. Lebih jauh, realisasi maqa>s}id dari sudut pandang sistem 
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mempertahankan keterbukaan, pembaharuan, realisme, dan keluwesan 

dalam sistem hukum Islam.143 

Aspek maqa>s}id tampaknya juga menjadi landasan sekaligus 

tujuan pokok penetapan dispensai nikah oleh Pengadilan Agama Pacitan. 

Beragam argumentasi yang diangkat oleh hakim dan tertuang dalam 

salinan penetapan menunjukkan realitas ini. Secara tegas hakim 

berpendirian bahwa menciptakan mas}lah}ah khususnya bagi calon 

mempelai dan keturunannya kelak merupakan tujuan utama yang ingin 

dicapai melalui rangkaian argumentasinya. Tujuan ini terdapat di seluruh 

putusan, meski disajikan dalam bahasa yang berbeda-beda antara satu 

penetapan dengan penetapan lainnya. Misalnya dalam penetapan nomor 

0131/Pdt.P/2015/PA.Pct. hakim menyebutkan : 

Tujuan ditetapkannya syarat umur dalam pasal 7 UU No. 1/1974 

adalah semata-mata bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan 

khususnya bagi kedua mempelai dan keturunannya kelak, sementara 

itu perbuatan kedua calon mempelai yang telah sering melakukan 

hubungan seksual sebelum resmi dan sah menjadi suami isteri tersebut 

adalah perbautan zina yang menimbulkan madharat sangat besar, 

karena selain merupakan pelanggaran terhadap norma-norma agama 

dan norma-norma susila, perzinaan adalah perbuatan biadab yang 

telah menghancurkan sendi-sendi kemaslahatan serta tatanan hukum 

khususnya hukum keluarga yang telah ada di tengah masyarakat luas, 

yakni berupa kerancuan dan kekacauan susunan nasab dan sangat 

meresahkan masyarakat sekitarnya yang dikenal sebagai masyarakat 

religius, sementara secara syar’i antara kedua calon mempelai tersebut 

tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan perkawinan.144 

Di dalam bahasa yang lain, misalnya dalam salinan putusan nomor 

: 41/Pdt.P/2015/PA.Pct. hakim menjelaskan betapa d}ara>r syar’i juga 

memiliki akibat-akibat sosial yang sangat besar : 

                                                           
143Ibid., 14 
144 Penetapan nomor : 0131/Pdt.P/2015/PA.Pct. 
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Sikap perbuatan yang dilakukan oleh kedua calon mempelai layaknya 

suami isteri sebelum resmi dan sah menjadi suami isteri dimaksud 

adalah perbuatan zina dan merupakan pelanggaran terhadap norma-

norma agama dan norma-norma susila yang dapat mengundang fitnah 

serta menimbulkan madharat yang sangat berupa keresahan di tengah 

masyarakat tempat tinggal calon mempelai yang dikenal sangat 

religius, sementera secara syar’i antara kedua mempelai tersebut tidak 

ada halangan dan atau larangan untuk melakukan perkawinan, 

sehingga madharat tersebut harus dicegah dan dihilangkan yaitu 

dengan cara mengawinkan kedua calon mempelai tersesbut sesuai 

ketentuan hukum Islam, dengan mengambil dalil kaidah fiqhiyyah 

sebagai pendapat majelis yang berbunyi : al-d}ara>ru yuza>l 

(Kemadharatan itu harus dihilangkan).145 

Di samping itu dalil-dalil mas}lah}ah yang berangkat dari kaidah 

us}u>l al-fiqh  dan kemudian diambil sebagai pendapat majelis hakim 

seperti Dar’u al-mafa>sid muqaddamun ‘ala jalbi al-mas}a>lih (menolak 

segala yang merusak lebih diutamakan daripada menarik segala yang 

bermaslahat), Al-d}ara>ru yuza>lu (kemudharatan itu harus dihilangkan), 

dan Al-d}ara>ru al-ashad yuza>lu bi al-d}ara>r al-akhaf (Penderitaan 

(d}ara>r) yang lebih berat harus dihilangkan dengan penderitaan 

(d}ara>r) yang lebih ringan) yang hampir selalu menjadi pilihan 

pertimbangan hakim semuanya bermuara pada urgensitas maqa>s}id 

sebagai tolok ukur argumentasi mas}lah}ah. Peletakan tinjauan maqa>s}id 

yang selalu dilakukan hakim di akhir argumentasinya seakan menegaskan 

bahwa rangkaian argumentasi sebelumnya adalah fitur-fitur yang 

mengarah kepada kebermaksudan hukum dan memiliki tujuan akhir 

berupa maqa>s}id al-shari>‘ah.  

Meski secara spesifik tidak ditemukan indikasi bahwa hakim 

‘menguasai’ pola pikir pendekatan sistem Jasser Auda namun dapat 
                                                           
145 Penetapan nomor : 41/Pdt.P/2015/PA.Pct. 
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dikatakan bahwa hakim telah menggunakan cara berfikir berdimensi 

pendekatan sistem ‘ala’ Jasser Auda sekalipun belum secara sempurna 

mengadopsi fitur-fiturnya. Kekurangsempurnaan ini terlihat misalnya 

dalam penggunaan fitur-fitur openness, interrellated hierachy, dan 

multidimensionality yang tampak belum secara maksimal digunakan. 

Pemaksimalan penggunaan fitur ini dapat dilakukan misalnya dengan 

memperkuat sentuhan-sentuhan terhadap undang undang perlindungan 

perempan dan anak, penggunaan saksi ahli seperti Komisi Perlindungan 

Perlindungan Perempuan dan Anak, ahli di bidang kesehatan, dan psikiater 

untuk mengelaborasi argumentasi tentang hak-hak perempuan dan anak 

serta aspek kesehatan reproduksi sehingga dapat memperkaya 

pertimbangan-pertimbangan manfaat dan madharat yang menjadi landasan 

penetapan sesuai dalil mas}lah}ah yang digunakan hakim. 

Namun hal yang cukup menggembirakan, dalam penelitian empiris 

melalui pendekatan penelitian lapangan (field research) ditemukan fakta 

bahwa sebagian besar (80%) pernikahan dini yang ditetapkan oleh 

Pengadilan Agama Pacitan di tahun 2015 ternyata telah sampai atau 

setidaknya mendekati maqa>s}id-nya  terutama dalam pengertian 

ketahanan rumah tangganya. Hal itu terlihat dari terjaganya 

keberlangsungan rumah tangga hasil perkawinan usia dini, sekalipun 

diakui bahwa masih banyak kekurangan di sana-sini yang hal itu tentu 

membutuhkan perhatian dari berbagai pihak, seperti kemampuan secara 

ekonomi, kelayakan material dan spiritual, serta kemampuan mereka 

dalam beradaptasi dengan kehidupan sosial. Dalam hal-hal tersebut 
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tampaknya pasangan muda ini masih perlu bimbingan dan arahan dari 

orang tua dan orang-orang di sekelilingnya. Karenanya, jika dimungkinkan 

sangat dibutuhkan program pendampingan terhadap keluarga hasil 

pernikahan dini ini. Analisis terhadap realitas kehidupan institusi keluarga 

hasil pernikahan dini akan dielaborasi secara sebih detail  pada bab lima 

tulisan ini. 

D. Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Maqa>s}id    

Mencermati berbagai pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pacitan 

dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah sebagaimana dipaparkan 

sebelumnya, maka secara garis besar dapat dipahami bahwa pertimbangan 

mas}lah}ah berupa daf’u al-d}ara>r menjadi pilihan utama hakim dalam  

putusannya. Kesimpulan ini dapat dinilai dari beberapa indikasi : 

Pertama, interpretasi hakim yang menganggap bahwa hubungan erat 

dan bahkan perzinaan yang dilakukan calon mempelai mengandung potensi 

mafsadat berupa kerancuan nasab dan kemungkinan munculnya keresahan 

masyarakat, mengingat bahwa perbuatan tersebut adalah pelanggaran 

terhadap norma-norma sosial dan norma agama, maka dalam hal ini berlaku 

kaidah Al-d}ara>ru yuza>lu.  

Kedua, majelis hakim sesungguhnya memahami bahwa tujuan 

pemberlakuan ketentuan umur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 sebagaimana penjelasannya adalah ‘menjaga kesehatan suami 

isteri dan keturunan’ dari akibat yang akan timbul dalam rumah tangga karena 

calon mempelai belum matang baik secara fisik maupun psykhis. Namun 

dalam perkara ini tampaknya pertimbangan hakim, d}ara>r yang mungkin 
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terjadi lebih besar dari mas}lah}ah atas tujuan dimaksud, sehingga majelis 

hakim lebih memilih membiarkan calon mempelai untuk menikah di usia 

yang masih dini. Apalagi di dalam fakta persidangan ditemukan indikasi 

bahwa calon mempelai ‘lebih dewasa’ dari umurnya. Maka dalam hal ini 

berlaku kaidah Dar’u al-mafa>sid muqaddamun ‘ala jalbi al-mas}a>lih. 

Ketiga, bahwa majelis hakim menyadari ada dua pilihan d}ara>r 

dalam kasus pernikahan dini. Jika permohonan ditolak dan tidak terjadi 

pernikahan maka akan timbul mafsadat yang mengenai calon mempelai dan 

keturunan yang kelak akan dilahirkan serta keluarganya. Jika dikabulkan 

maka juga akan timbul mafsadat berupa kemungkinan ketidakdewasaan dan 

kematangan calon mempelai yang kurang dari perspektif umurnya. Atas 

pilihan ini maka kemudian hakim memilih mafsadat yang lebih ringan. Maka 

dalam masalah ini berlaku kaidah Al-d}ara>ru al-ashad yuza>lu bi al-

d}ara>r al-akhaf  

Menurut Max Weber, seorang sosiolog yang mencoba memahami 

problem modernitas dan dianggap sebagai salah satu bapak hukum progresif, 

hukum sebagai bagian dari unsur modernitas harus bergerak dan berevolusi 

ke depan secara progresif mengarah kepada rasionalitas.146 Dalam 

melaksanakan fungsinya hakim terkadang harus melakukan interpretasi yang 

disebut oleh Zaenuddin Ali sebagai usaha untuk menggali, menemukan, dan 

memahami nilai-nilai dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat, 

untuk dijadikan sebagai bahan (dasar) pertimbangan dalam menyusun hukum 

                                                           
146 Antonius Cahyadi, Pengantar ke Filsafat Hukum (Jakarta: Prenada, 2010), 105. 
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dan menetapkan suatu keputusan dalam menyelesaikan suatu permasalahan 

sehingga terwujud tujuan hukum itu sendiri.147 

Interpretasi yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Pacitan 

dapat dipandang sebagai usaha penerapan progresifitas hukum dengan cara 

menggali, menemukan, dan memahami setiap fenomena yang dapat 

ditangkap dari bukti-bukti yang dihadirkan selama persidangan. Tujuan 

hakim tidak lain adalah tercapainya tujuan (maqa>s}id) dari perkawinan yang 

kelak akan dilakukan dengan sebesar-sebesar mungkin menggali potensi 

manfaat melalui pencegahan terhadap da}ra>r. Dari penjelasan tersebut di 

atas dapat dipahami bahwa dalam mengambil putusan terhadap penetapan ijin 

dispensasi nikah hakim Pengadilan Pacitan memang menggunakan dalil 

mas}lah}ah dan telah dilakukan secara proporsional. 

E. Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Penetapan Dispensasi Nikah PA 

Pacitan 

Seperti dijelaskan dalam bab sebelumnya, salah satu titik lebih dari 

maqa>s}id Jasser Auda adalah perluasan jangkauan atau pengembangan 

(tanmiyyah) maqa>s}id dari maqa>s}id tradisional yang lebih berjangkauan 

individu menuju maqa>s}id yang universal yang tidak saja menjangkau 

individu, tetapi juga kolektivitas masyarakat dan bahkan seluruh umat 

manusia. 

Pertanyaan, “Apakah hubungan antara gagasan hak-hak asasi manusia 

dengan hukum Islam?” menjadi acuan pertanyaan utama Jasser Auda dalam 

                                                           
147 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 41. 
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memulai penjelasan tentang maqa>s}id shari>‘ah.148 Isu Hak Asasi Manusia 

(HAM) bergulir dengan deras di era kontemporer saat ini, termasuk salah 

satunya gugatan terhadap ijin dispensasi Pengadilan Agama yang dianggap 

sebagai salah satu momok tingginya angka pernikahan dini di Indonesia. 

Pernikahan dini dianggap sebagai bagian pelanggaran hak-hak anak, 

dimana menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 

menguraikan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib 

dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, 

pemerintah, dan negara. Hak-hak anak merupakan bagian integral dari HAM, 

berkaitan dengan peranan negara, maka tiap negara mengembankan 

kewajiban yaitu melindungi (to protect), memenuhi (to fulfill), dan 

menghormati (to respect) hak-hak anak.149 

Dalam pandangannya mengenaih posisi pernikahan dini terhadap UU 

Perlindungan Anak, Siti Musda Mulia, Ketua Umum Indonesian Conference 

on Religion and Peace, Siti Musdah Mulia dalam diskusi bertema Pernikahan 

Dini di Bawah Umur dalam Perspektif Perlindungan Anak di Jakarta, Rabu  

28 Januari 2009 mengatakan,  "Ringkasnya pernikahan dini merupakan 

bentuk pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak kesehatan reproduksi, 

dan yang paling penting pernikahan dini bertentangan dengan esensi ajaran 

agama yang intinya menghargai manusia dan kemanusiaan.”150 

Diskursus pro dan kontra pernikahan dini tentu biasa terjadi dalam 

sebuah permasalahan yang memiliki sensitifitas HAM yang tinggi. Dalam 

                                                           
148  Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqa>s}id Syariah, ter. Rosidin dan Ali 

Abd. El-Mun’im (Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2015), 31. 
149 Tim, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 
150 https://internasional.kompas.com/read/2009/01/28/19315957/Pernikahan.Dini.Bentuk 

.Pelangga-ran.HAM, diakses 05/11/2018, pukul 10:27. 

https://internasional.kompas.com/read/2009/01/28/19315957/Pernikahan.Dini.Bentuk%20.Pelangga-ran.HAM
https://internasional.kompas.com/read/2009/01/28/19315957/Pernikahan.Dini.Bentuk%20.Pelangga-ran.HAM


 

109 
 

kondisi umum memang semua sepakat bahwa pernikahan usia dini tanpa 

sebab tertentu akan mereduksi hak-hak anak dalam kehidupannya. Tetapi 

bagaimana jika kondisi-kondisi tertentu ‘memaksa’ bahwa pernikahan dini 

harus dilaksanakan? Tentu hakim Pengadilan Agama  yang diberi amanat 

pasal 7 UU 1974 tentang Perkawinan akan melakukan pertimbangan-

pertimbangan khusus berdasarkan fakta persidangan tanpa mengabaikan 

Undang-undang Perlindungan anak. 

Dari berbagai pertimbangan yang dilakukan hakim Pengadilan Agama 

Pacitan sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya diketahui bahwa rata-

rata ijin dispensasi nikah diberikan karena faktor hubungan yang sudah terlalu 

dekat, telah melakukan hubungan intim selayaknya suami isteri, dan 

kehamilan di luar nikah. 

Menilik dari alasan-alasan tersebut menjadi logis jika hakim pada 

akhirnya menetapkan ijin dispensasi nikah sebab aspek mafsadat jika tidak 

dinikahkan menurut pertimbangan hakim akan lebih besar daripada jika ia 

dinikahkan. Artinya ada aspek-aspek darurat yang ‘memaksa’ untuk 

dikeluarkannya ijin dispensasi nikah. Jikalau pada akhirnya tidak ditetapkan 

ijin misalnya, maka boleh jadi hal itu akan melindungi hak-hak si perempuan 

di satu sisi, tetapi sisi lainnya jika perempuan ini sudah hamil lalu bagaimana 

kelak hak-hak perlindungan anak bagi anak yang kelak dilahirkan dan 

bagaimana pula perlindungan terhadap hak perempuan yang kelak akan 

melahirkan tanpa memperoleh status perkawinan serta tanpa pendampingan 

dari suaminya?. 
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Dengan argumen di atas maka menurut pendapat penulis dengan 

berdasarkan hasil analisis data penetapan Pengadilan Agama dan hasil 

wawancara yang dilakukan bahwa ada potensi pelanggaran hak asasi manusia 

dalam kasus pernikahan dini, namun jika hal itu tidak dilakukan akan 

memunculkan potensi pelanggaran yang lebih besar sehingga hakim memilih 

d}ara>r yang lebih ringan dengan memberikan dispensasi nikah. Hal ini 

berarti pula bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Pacitan selaras dengan 

maqa>s}id kak-hak asasi manusia seperti dikehendaki oleh Jasser Auda. 

F. Indikasi Fath}u al-Dzara>’i dalam Penetapan Dispensasi PA Pacitan 

Jasser Auda merupakan salah satu pakar maqa>s}id yang menyetujui 

metode kajian fikih fath al-dzara>’. Ia mengatakan bahwa dengan istilah-

istilah kontemporer, pengkajian maqa>s}id diperkenalkan sebagai upaya 

untuk mencapai ‘pembangunan’ dan merealisasikan ‘hak asasi manusia’. 

Kemudian, al-maqa>s}id diperkenalkan sebagai asas peluncuran gagasan-

gagasan baru dalam hukum Islam, khususnya gagasan penting tentang 

‘perbedaan antara sarana dan tujuan’.151 Dalam hal ini secara khusus Jasser 

melakukan pengkajian atas metode fiqh fath} al-dzara>’ (membuka sarana) 

sebagai perluasan dari metode klasik sadd al-dzara>‘ (memblokir sarana). 

Model penggunaan metode fath} al-dzara>‘ ini tampaknya juga 

terlihat dari ‘keberanian’ hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam 

mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Indikasi ini terlihat di saat hakim 

menyadari adanya potensi mafsadat, termasuk di dalamnya potensi 

pelanggaran hak-hak anak dan resiko keselamatan ibu saat kelak melahirkan, 

                                                           
151 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqa>s}id Syariah, ter. Rosidin dan Ali 

Abd. El-Mun’im (Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2015), 137. 
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jika dispensasi diberikan dan kemudian terjadi pernikahan dini. Namun hakim 

mengesampingkan mafsadat dimaksud, karena hakim milihat adanya aspek 

manfaat yang lebih besar jika permohonan dispensasi dikabulkan. 

Artinya, dalam kasus ini terlihat bahwa hakim membuka sarana bagi 

lahirnya mas}lah}ah di kemudian hari setelah melakukan pertimbangan-

pertimbangan menyangkut kondisi faktual yang meliputi kasus-kasus dimaksud. 

Sekalipun menurut pandangan perspektif lain terlihat ada potensi pelanggaran hak-

hak perempuan dan anak atas keputusan yang kelak diambil oleh Pengadilan Agama 

Pacitan,  namun menurut interpretasi hakim manfaat yang diperoleh akan lebih besar 

daripada mafsadat yang mungkin timbul, sehingga hakim lebih cenderung untuk 

membuka sarana bagi lahirnya mas}lah}ah dimaksud daripada menutup sarana bagi 

munculnya madharat. 
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BAB V 

ANALISA PERSPEKTIF MAQA>S}ID TERHADAP KELUARGA 

PERNIKAHAN DINI DARI PENETAPAN DISPENSASI PA 

PACITAN 

 

A. Realitas Kemaslahatan Institusi Keluarga Pasangan Pernikahan Dini 

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dengan observasi langsung dan 

wawancara terhadap keluarga pasangan pernikahan dini tahun 2015 ditemukan 

bahwa sebagian besar (80%) hingga saat ini masih kondusif, harmonis, dan 

tidak terlibat permasalahan krusial rumah tangga. Hanya saja, dalam beberapa 

aspek masih ditemukan kekurangan-kekurangan yang harus disikapi berbagai 

pihak berkompeten. Secara garis besar kondisi riil rumah tangga produk 

pernikahan dini dapat digambarkan sebagai berikut : 

1. Realitas Mental-Spiritual  

Salah satu pertanyaan yang timbul dan menjadi kekhawatiran banyak 

pihak terhadap pernikahan dini adalah faktor mental spiritual. Kecakapan 

pasangan dalam faktor ini akan berpengaruh terhadap kualitas tanggung 

jawab, kemampuan manajerial, religiusitas, dan lain sebagainya. Pada 

kenyataannya, realitas di masyarakat menunjukkan bahwa kekhawatiran 

tersebut tidak seluruhnya benar, sebab terlepas dari seberapa bagus kualitas 

rumah tangga pernikahan dini, sejauh ini sebagian besar mereka terlihat 

mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga di tengah berbagai 

keterbatasan yang dimiliki.  

Dalam hal aspek mental spiritual dijumpai fakta bahwa kualitas 

mental dalam bentuk tanggung jawab terhadap keluarga relatif cukup baik. 
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Keluarga dari penetapan kode Tlk.01/2015 misalnya, menurut informan saat 

ini suami berada di Surabaya dalam rangka mencari nafkah untuk keluarga, 

sedang istri ikut membantu dengan bekerja di sebuah pabrik plywood tak 

jauh dari rumahnya.152 Kondisi serupa juga dialami oleh 7 (tujuh) keluarga 

lainnya. Realitas ini menunjukkan bahwa dari sisi tanggung jawab terhadap 

keluarga masing-masing telah menjalankan fungsinya dengan baik. 

Salah satu titik lemah aspek mental spiritual dari hampir seluruh 

keluarga ini adalah kedangkalan dalam hal ketaatan terhadap ajaran agama. 

Rata-rata anggota keluarga masih ‘bolong-bolong’ salatnya, puasa juga 

belum penuh, namun soal zakat fitrah mereka telah melaksanakannya. 

Rendahnya kualitas kehidupan beragama pasangan ini bisa jadi disebabkan 

oleh kedangkalan pengetahuan mereka tentang agama, lingkungan yang 

kurang mendukung, kesibukan dalam menyikapi dan memenuhi minimnya 

ketercukupan ekonomi, dan yang paling dominan adalah kurangnya 

kesadaran dalam menjalankan ajaran agama. 

Dalam hal manajerial rumah tangga ditemukan realitas bahwa rata-

rata mereka masih dibantu oleh orang tua. Keluarga dengan kode Tlk 01, 

Tlk02, Tlk 03 dan beberapa lainnya ternyata masih memiliki ketergantungan 

yang tinggi terhadap orang tua. Di sinilah tampaknya faktor kedewasaan 

cukup berperan penting. Hal yang menggembirakan adalah rata-rata mereka 

sudah mengalami fase kritis di awal perkawinan. Pasangan kode Png 02, Pct 

01, dan Tlk 01 misalnya menceritakan bahwa pada awalnya mereka juga 

                                                           
152 152 Supriyani, wawancara, Tulakan, 12 September 2018 
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bermasalah dengan kedewasaan tetapi seiring berjalannya waktu 

kekurangan ini lama-lama bisa diatasi.  

Hal menarik lainnya menyangkut kemampuan manajerial rumah 

tangga adalah realitas bahwa sebagian pasangan mempunyai jarak usia yang 

agak jauh utamanya suami (kode Tlk 01, Tlk 02, dan Pct. 01), sehingga 

salah satu  mampu membimbing dan mem-back up kekurangan-kekurangan 

yang dimiliki oleh pasangannya. Hal ini tampaknya juga berpengaruh 

signifikan terahadap kelanggengan rumah tangga. 

Realitas ini tampak koheren dengan salah satu argumentasi 

penetapan dispensasi nikah oleh hakim PA Pacitan. Alasan hakim bahwa 

meski dalam perspektif usia calon mempelai belum cukup umur namun 

telah memiliki kedewasaan berfikir dan bertindak seperti disebut dalam 

salinan penetapan nomor 0131/Pdt.P/2015/PA.Pct, 41/Pdt.P/2015/PA.Pct, 

24/Pdt.P/2015/PA.Pct, dan beberapa penetapan lainnya terbukti sesuai 

dengan realitas, meskipun sekali lagi kemandirian mereka masih perlu 

ditopang oleh peran orang tua. 

2. Realitas Sosial  

Dalam hal kehidupan sosial, rata-rata keluarga pernikahan dini 

ternyata mampu beradaptasi dengan baik bersama lingkungan sekitarnya. 

Kemampuan ini tampaknya sudah terasah sebelum mereka menikah, sebab 

dalam kehidupan pada masyarakat pedesaan yang merupakan tempat tinggal 

sebagian besar keluarga produk pernikahan dini, keakraban dengan 

lingkungan sekitar memang telah terbangun secara kultural, sehingga 

kegiatan yang berdimensi sosial, seperti gotong royong, kerjabakti dan lain 
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sebagainya bukanlah hal yang aneh bagi mereka dan sudah biasa mereka 

jalani bahkan semenjak mereka kecil. 

Dari penelitian ini juga diketahui bahwa pasangan-pasangan ini 

juga telah terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang berlangsung di 

lingkungan sekitarnya, meskipun dalam hal peran belum memiliki kelebihan 

yang menonjol, artinya peran mereka masih dalam kategori pasif dalam 

pengertian sekedar ikut kegiatan dan belum berperan secara aktif. Kondisi 

ini dapat ditemui melalui hasil wawancara pada kode Tlk 01/2015, Tlk 

04/2015, Pct 01/2015, dan beberapa kode kasus lainnya. 

Kenyataan ini menunjukkan pula bahwa argumentasi hakim 

tentang kematangan kedewasaan mereka dalam bersikap kembali terbukti 

benar. Bahwa ada kekurangan terutama menyangkut peran yang kurang 

maksimal dalam kehidupan sosial penulis yakini bahwa semua masih terus 

berproses, karenanya perlu bimbingan utamanya dari keluarga dan tokoh 

masyarakat demi semakin dewasanya mereka dalam pergaulan sosial di 

masyarakat. 

3. Realitas Ekonomi  

Persoalan ekoomi keluarga memang menjadi salah satu 

permasalahan pokok dari rumah tangga, tidak saja institusi keluarga 

pernikahan dini tetapi juga keluarga pada umumnya, apalagi jika masih 

dalam tahap awal membangun rumah tangga tentu wajar bila belum 

memiliki kemapanan kemampuan ekonomi. 

Dari fenomena empiris di lapangan diketahui bahwa sebagian besar 

rumah tangga pernikahan dini masih memiliki ketergantungan tinggi 
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terhadap orang tua. Rata-rata mereka masih hidup serumah dengan orang 

tua termasuk dalam hal mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka masih 

disupport oleh orang tua. Hal ini disebabkan karena mereka belum memiliki 

pekerjaan yang mapan dan layak dari sisi penghasilannya, sehingga menurut 

penjelasan orang tuanya mereka belum cukup mampu untuk dilepaskan dan 

hidup mandiri. 

Kondisi ini meliputi hampir seluruh institusi keluarga pernikahan 

dini, kecuali beberapa keluarga seperti ditemui dalam wawancara berkode 

Png 01/2015 dan Pct 01/2015 dimana keduanya sudah bisa mencukupi 

sendiri kebutuhannya dan bahkan bisa membantu kedua orang tuanya. 

Realitas di atas tentu menjadi antitetis dan bertentangan meski 

tidak secara frontal dengan argumentasi hakim dalam beberapa 

penetapannya. Seperti disebutkan dalam penetapan nomor 

0130/Pdt.P/2015/PA.Pct. dan 48/Pdt.P/2015/PA.Pct., alasan bahwa suami 

telah bekerja dan memiliki penghasilan memadai sebagai calon kepala 

rumah tangga tampak belum cukup bijaksana apabila dijadikan argumentasi 

ijin pernikahan di bawah umur, sebab pada kenyataannya penghasilan 

mereka belum mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga. Tentu ke depan 

diperlukan perhatian lebih serius lagi perihal kemampuan nafakah untuk 

dijadikan sebagai salah satu argumentasi penetapan dispensasi nikah, 

kecuali ada komitmen dari orang tua atau keluarga lainnya untuk membantu 

mengatasi problem ekonomi mereka kelak. 

4. Realitas Ketahanan Institusi Keluarga  
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Hal menarik yang bisa menjadi diskursus dari fenomena keluarga 

pernikahan di Kabupaten Pacitan barangkali adalah kemampuan mereka 

dalam bertahan di tengah berbagai keterbatasan. Peneliti dalam hal ini 

mengelaborasi data yang ada dalam salinan penetapan dan diketahui bahwa 

rata-rata mereka (90%) berpendidikan rendah (SD dan SMP). Kemudian 

dari hasil penelitian ke lapangan diketahui bahwa rata-rata orang tua mereka 

juga berasal dari rumah tangga kurang mampu. Tentu jika melihat fakta ini 

seakan bisa dikonklusikan bahwa tingkat pendidikan dan kemapanan 

ekonomi tidak berbanding sejajar dengan ketahanan suatu rumah tangga, 

dan ini tentu bertentangan dengan opini umum yang selama ini difahami. 

Setelah meneliti lebih jauh, ternyata letak kunci kemampuan 

mereka bertahan adalah justru pada kesederhanaan cara berfikir dan 

kemampuan mereka dalam menerima realitas dengan apa adanya. Semenjak 

kecil mereka sudah hidup dalam keterbatasan, sehingga ketika kehidupan 

serupa menerpa keluarga mereka sendiri akhirnya dengan mudah merekapun 

bisa beradaptasi dengan keadaan.  

Pada keluarga berkode Tlk 02/2015 misalnya, Rusmini 

menjelaskan bahwa ia tidak menyesal telah menikah di usia dini. 

Menurutnya semua cukup dijalani mengalir, sebab kenyataannya memang 

sudah terlanjur menikah di usia dini.153 Demikian pula Wiyani, seperti 

dalam transkrip berkode Tlk 04/2015, ia menjelaskan bahwa uang kiriman 

suaminya yang merantau ke Kalimantan hanya cukup untuk kebutuhan 

sangat minimal dan masih menggantungkan sebagian kebutuhan rumah 

                                                           
153 Rusmini, wawancara, Tulakan, 12 September 2018 
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tangganya kepada kakeknya. Ia tampak pasrah menerima keadaan, baginya 

bisa bertahan di tengah berbagai kekurangan adalah anugerah yang harus 

disyukuri.154 

Demikian juga keluarga dengan kode transkrip Pct 01/2015, Dewi 

Kusumawati menjelaskan bahwa ia tidak menyesal dan bahagia dengan 

kehidupannya sekarang meski hidup di tengah keterbatasan. Pasrah dan 

menerima hidup apa adanya merupakan kunci keberhasilan dalam 

mempertahankan rumah tangga. Menurut Hariadi, di awal kehidupan rumah 

tangganya memang kedewasaan sang istri memang menjadi salah satu 

kendala dalam mengatur rumah tangga, tetapi sejalan dengan bergulirnya 

waktu kedewasaannya semakin meningkat menuju kematangan.155 Usia 

Hariadi yang cukup terpaut jauh lebih tua dari istrinya tampaknya cukup 

berpengaruh positif dalam hal membimbing istri menjalani mahligai rumah 

tangga. 

Secara garis besar dari hasil kunjungan ke keluarga hasil 

pernikahan dini dapat diperoleh fakta bahwa kemampuan mereka dalam 

mempertahankan rumah tangga bukanlah disebabkan karena kemapanan 

finansial dan ketercukupan instrumen kesejahteraan keluarga, tetapi lebih 

karena kemampuan mereka bertahan dalam keterbatasan. Kemampuan ini 

merupakan hasil tempaan alami yang mereka dapatkan dari keluarga 

semenjak mereka kecil, karena rata-rata keluarga mereka hidup dalam 

kesederhanaan kalau tidak bisa disebut miskin. 

 5. Realitas kegagalan Institusi Keluarga Pernikahan Dini 

                                                           
154 Wiyani, wawancara,  Tulakan, 12 September 2018 
155 Hariadi dan Dewi Kusumawati, wawancara, Pacitan, 22 September 2018 
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Tidak semua institusi keluarga pernikahan dini berjalan dengan 

mulus. Dari keluarga yang penulis teliti, ada dua keluarga yang saat ini 

sudah berpisah. Satu keluarga sudah berpisah secara resmi dan satu keluarga 

dalam taraf pisah ranjang dan belum mengajukan proses perceraian. 

Keluarga dimaksud adalah keluarga dengan kode penetapan Pct.03 dan Pct. 

04 beralamatkan di kecamatan kota Pacitan.  

Setelah melakukan elaborasi terhadap institusi rumah tangga ini 

diketahui bahwa sebabnya adalah sebagai berikut : 

a. Rumah tangga berangkat dari masalah yang ‘belum selesai’ seperti 

terjadi pada keluarga Pct 03/2015. Menurut informasi yang dihimpun 

dari informan diketahui bahwa sejak awal suasana ‘tidak nyaman’ 

melingkupi pasangan ini. Kondisi ini diperparah dengan disharmoni 

hubungan antar orang tua yang memang cenderung bermasalah sejak 

awal, sehingga semenjak kelahiran anaknya (hamil sebelum nikah) tidak 

ada hubungan yang harmonis lagi di antara pasangan pernikahan dini ini. 

Masing-masing kembali kepada orang tuanya dan hidup sendiri-sendiri. 

b. Niat yang salah dalam membangun rumah tangga, hal mana juga terjadi 

pada keluarga Pct 03/2015 yang sejak awal sudah ada pernyataan dari 

orang tua, bahwa yang penting saat anak yang dikandung kelak lahir ada 

yang ‘mengaku’ sebagai ayahnya. Sayangnya, niat ini tidak bisa 

diperbaiki oleh pasangan suami isteri ini dan hal tersebut salah satunya 

disebabkan oleh kekurangdewasaan pola pikir keduanya. Lingkungan 

pekerjaan sang suami di salah satu tempat hiburan malam tampaknya 
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juga mempengaruhi pola perilaku suami dalam rumah tangga, sehingga 

semakin menambah beban masalah dalam rumah tangga. 

c. Komunikasi yang gagal, seperti terjadi pada keluarga Pct.04, di mana 

suami bersikap temperamental dan sulit diajak komunikasi untuk mencari 

solusi atas permasalahan yang ada dalam rumah tangga. Akhirnya, justru 

suami kembali kepada orang tuanya bahkan cenderung tidak 

menganggap dan tidak peduli anak yang dilahirkan oleh isterinya. 

d. Penyimpangan terhadap kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana 

dialami oleh kedua keluarga yang gagal ini. Suami tidak menjalankan 

kewajibannya sebagai pemimpin rumah tangga dan sebagai sumber 

nafakah rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa 

suami jarang memberi nafakah, bahkan sesekali memberi tetapi diminta 

lagi untuk operasional suami. 

Hal menarik dari kasus ini adalah bahwa keduanya berangkat dari 

masyarakat perkotaan dan bahkan berangkat dari keluarga cukup mampu. 

Entah kebetulan atau tidak, tampaknya pola pikir masyarakat perkotaan ikut 

mempengaruhi ketahanan sebuah keluarga. Sikap ketidakpedulian terhadap 

keadaan rumah tangga yang dilakukan oleh suami tampaknya berpengaruh 

cukup signifikan terhadap keutuhan rumah tangga. Ketidakmampuan 

mereka bergelut dengan kenyataan yang serba terbatas tampaknya juga 

menjadi pemicu membesarnya potensi keretakan rumah tangga. 

Hal menarik lainnya yang bisa dicermati dari keluarga ini adalah 

bahwa keduanya berangkat dari suami yang kurang umur dan kurang 

dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa peran suami sebagai pemimpin rumah 
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tangga sangat penting. Kondisi berbeda terjadi misalnya dalam keluarga Tlk 

01/2015 dan Pct 01/2015 di mana suami dalam hal usia lebih tua dari isteri 

(istri yang belum cukup umur). Dua keluarga yang disebut terakhir ternyata 

mampu mengatur rumah tangganya sedemikian rupa sehingga mampu 

bertahan dalam menghadapi berbagai kendala. 

Dua kasus kegagalan rumah tangga di atas menunjukkan bahwa 

faktor kedewasaan sikap dan perilaku memiliki peran sangat penting dalam 

rumah tangga. Oleh karenanya, hakim dalam mempertimbangkan 

argumentasi penetapan dispensasi harus meneliti dan mencermati secara 

lebih intens terhadap kedewasaan utamanya calon suami sebagai calon 

pemimpin dalam rumah tangga. 

B. Analisis Maqa>s}id terhadap Institusi Keluarga Pernikahan Usia Dini 

 1. Analisis Perlindungan terhadap Agama (hifz}u al-di>n) 

Seperti dijelaskan di bab sebelumnya, bahwa argumentasi hakim 

dalam pemberian dispensasi nikah adalah daf’u al-d}ara>r berupa upaya 

menghindari penyimpangan terhadap norma agama, dalam hal ini perzinaan 

yang dalam terma agama Islam disebut sebagai fa>khishah. Dengan 

dinikahkannya pasangan dimaksud maka sarana yang menuju kepada 

perilaku perzinaan ditutup dengan akad yang menghalalkan hubungan 

diantara keduanya. 

Seting argumentasi seperti tersebut di atas tampak 

melatarbelakangi seluruh pertimbangan penetapan dispensasi nikah. 

Perilaku calon mempelai yang cenderung berani melanggar norma-norma 

agama dianggap hakim berpotensi menciderai ajaran agama sebagai sumber 
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nilai-nilai moral. Jika hal ini dibiarkan maka potensi penurunan 

‘kewibawaan’ dan kehormatan agama dipertaruhkan, sehingga hakim 

memandang menikahkan keduanya merupakan satu-satunya jalan untuk 

menyelamatkan kehormatan agama. 

Ditinjau dari perspektif ini maka dapat dikatakan bahwa 

maqa>s}id berupa perlindungan terhadap agama (hifz}u al-di>n) dapat 

terealisasikan dalam kehidupan keluarga pernikahan dini dan dapat 

dipahami bahwa berdasarkan fakta empirik argumentasi hakim dalam 

pertimbangannya dapat diterima. 

2. Analisis Perlindungan terhadap Jiwa (hifzu} al-nafs)  

Dalam konteks perlindungan terhadap jiwa, sebagaimana 

dijelaskan sebelumnya ada dua pihak utama yang dilindungi oleh fitur 

mas}lah}ah ini, yaitu ibu dan anak yang kelak dilahirkan. Berdasarkan fakta 

empirik yang penulis temukan, keseluruhan pihak dimaksud terbukti 

berhasil diselamatkan jiwanya. Artinya sesuai hasil wawancara dengan 

informan dan berdasarkan hasil penelitian ke lapangan, baik selama 

kehamilan, proses kelahiran, dan hingga saat ini tidak ditemui kendala 

berarti yang mengancam secara serius terhadap eksistensi kehidupan ibu dan 

anaknya. 

Realitas di atas dapat dimungkinkan terjadi karena kesigapan 

keluarga dalam mempersiapkan proses perlindungan keselamatan termasuk 

peran penting tenaga kesehatan baik dalam memberikan advise yang 

berkenaan dengan layanan kesehatan ibu dan anak maupun saat menolong 
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kelahiran sang anak sehingga faktor resiko saat proses hamil dan melahirkan 

dapat ditekan semaksimal mungkin.  

Hal ini berarti pula bahwa mas}lah}ah yang ingin dicapai 

sebagaimana dimaksud oleh argumentasi hakim, bahwa secara fisik dan 

psikis mereka telah menunjukkan aspek kedewasaan dan kematangan 

tampak terbukti dalam realitas keluarga obyek penelitian. Fakta ini bisa jadi 

bersifat kasuistik dan tidak dapat di-judge bahwa tidak ada resiko besar 

dalam kehamilan dan melahirkan di usia dini, sebab bagaimanapun menurut 

penelitian kesehatan faktor-faktor resiko itu ada dan besar potensi 

kejadiannya. Fakta ini juga bukan berarti bahwa hasil penelitian mengarah 

pada sifat permisif terhadap pernikahan dini karena ketiadaan resiko 

kesehatan, tetapi untuk ukuran d}aru>riy atau kondisi darurat argumentasi 

hakim untuk memberikan dispensasi nikah dapat diterima. 

3. Analisis Perlindungan terhadap Kehormatan (hifz}u al-ird})} 

Dengan dinikahkannya pasangan usia dini maka kemungkinan akan 

munculnya potensi hilangnya kehormatan para pihak yang berkaitan dengan 

keluarga dapat dihindari. Sekalipun demikian perlu diwaspadai munculnya 

persepsi masyarakat yang pada akhirnya bisa menganggap ‘lumrah’ 

terhadap hubungan pacaran, kebebasan seksual, perzinaan, dan hamil di luar 

nikah. Sebab jika hal ini menjadi opini yang dianggap ‘lumrah’ maka akan 

membawa d}ara>r yang sangat besar bagi kemaslahatan agama, norma 

sosial dan norma susila. Tentu hal tersebut bukanlah maksud argumentasi 

hakim dalam penetapan dispensasi. Tetapi perlindungan kehormatan yang 

dimaksud hakim adalah menghindari fitnah dan potensi keresahan yang 
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timbul akibat perilaku menyimpang dari ajaran agama yang selama ini 

dijalani oleh pelaku. 

Menilik aspek mas}lah}ah sebagaimana dimaksud oleh hakim di 

atas maka dapat ditemukan bahwa maqa>s}id sebagaimana tujua hakim 

dalam menetapkan dispensasi nikah telah sampai pada sasarannya. Terbukti 

bahwa dengan disahkannya perkawinannya maka fitnah dan berbagai opini 

miring di masyarakat akibat hubungan keduanya sebelum nikah bisa 

diakhiri. 

4. Analisis Perlindungan terhadap Keturunan (hifz}u al-nasl) 

Implikasi dari disahkannya perkawinan sebagai bagian pelaksanaan 

penetapan dispensasi nikah pengadilan agama adalah lahirnya hak dan 

kewajiban suami isteri di dalam rumah tangga. Di samping itu, pernikahan 

menjamin keberlangsungan hubungan nasab baik ke atas, ke samping, 

maupun ke bawah dan kelak kejelasan nasab ini akan memberikan status 

dan hak kepada para pihak yang bersangkutan, seperti hak perwalian dan 

hak waris.  

Dari fakta empirik di lapangan juga diketahui bahwa anak yang lahir 

dari pernikahan usia dini adalah anak sah dan memiliki implikasi nasab yang 

sah dan mendapatkan pengakuan baik dari sisi hukum Islam maupun hukum 

positif, terbukti dengan terbitnya akta kelahiran dan kartu keluarga. Terbitnya 

data-data kependudukan dimaksud akan menjadi jaminan bagi 

keberlangsungan nasab/keturunan dari pasangan suami isteri. Ini berarti dari 

fakta empirik diketahui bahwa mas}lah}ah dalam perkara ini juga telah 

sampai pada maqa>s}id-nya. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulan jawaban 

atas pertanyaan penelitian pada rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Mas}lah}ah bertipologi daf’u al-d}ara>r sebagai pendekatan ijitihad telah 

digunakan sebagai landasan utama hakim Pengadilan Agama Pacitan 

dalam pertimbangan argumentasi hukum ketika  memutus perkara 

penetapan dispensasi nikah pernikahan dini di Kabupaten Pacitan. Melalui 

analisis perspektif maqa>s}id ditemukan setidaknya terdapat empat aspek 

perlindungan yang dituju oleh oleh hukum, yaitu perlindungan agama 

(hifz}u al-di>n), pelindungan jiwa (hifz}u al-nafs), perlindungan 

kehormatan (hifz}u al-ird}), dan perlindungan keturunan (hifz}u al-nasl).  

Di samping itu ditemukan bahwa hakim juga melakukan pengembangan 

aspek maqa>s}id sebagaimana diinginkan oleh Jasser Auda berupa 

perluasan cakupan maqa>s}id utamnya menyangkut perlindungan hak 

asasi manusia dan perlindungan terhadap hak perempuan dan anak. 

Hakim juga diindikasikah menggunakan pendekatan us}ul  berupa 

fath al-dzara>’ sebagai kerangka baru pendekatan us}ul yang 

mendampingi sadd al-dzara>’, sebuah pendekatan yang juga disepakati 

dan mejadi salah satu kerangka utama maqa>s}id Jasser Auda. Hal itu 

terlihat dari interpretasi hakim dalam memandang aspek mas}lah}ah 

dalam kasus pernikahan dini, di mana hakim tidak saja berpegang pada 

teks-teks literal yang selama digunakan oleh pemikiran maqa>s}id 
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tradisional tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek maqa>s}id 

kontemporer dan kontekstual yang menjadi salah satu ciri maqa>s}id 

Jasser Auda. 

2. Perspektif maqa>s}id juga digunakan dalam memotret kehidupan riil 

keluarga pasangan pernikahan dini dari penetapan dispensasi nikah 

Pengadilan Agama Pacitan. Melalui penelitian empirik dengan terjun ke 

lapangan baik melalui wawancara dengan pasangan pernikahan dini 

maupun keluarga dan masyarakat di sekitarnya serta didukung dengan 

observasi langsung kepada keluarga pasangan pernikahan dini, diketahui 

bahwa komponen-komponen maqa>s}id sebagaimana tersebut dalam 

kesimpulan pertama telah berkontribusi secara proporsional dan berjalan 

dengan baik dalam kehidupan keluarga pasangan pernikahan dini. Meski 

demikian ditemukan realitas bahwa di awal kehidupan rumah tangga 

mereka menemukan berbagai masalah yang berhubungan dengan 

kematangan kedewasaan, tetapi berkat bimbingan orang tua yang terus 

melakukan pendampingan, permasalahan tersebut dapat diatasi dan 

keluarga mereka tetap bertahan utuh. Memang kondisi rumah tangga 

mereka masih cukup jauh dari ideal utamanya dari sisi realias ekonomi, 

sosial, dan keagamaan tetapi untuk ukuran sebuah keluarga yang 

berangkat dari ‘produk d}aru>ry’ berbagai kekurangan tersebut dapat 

dimaklumi. Realitas ini tentu tidak merekomendasikan sikap persimisif 

terhadap pernikahan dini tetapi justru memberikan early warning bahwa 

pernikahan dini tetap bukanlah pilihan terbaik bagi lahirnya keluarga 

berdimensi maqa>s}id perkawinan.  
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B. Saran 

Saran menyangkut berbagai kasus pernikahan dini dapat diberikan 

kepada berbagai pihak dan pemangku kepentingan (stake holders), antara lain 

: 

1. Orang tua hendaklah lebih memberikan perhatian dan pengawasan 

terhadap anak-anaknya agar terjauh dari perilaku pergaulan bebas yang 

menjadi sebab dominan terjadinya pernikahan usia dini. Orang tua juga 

perlu menumbuhkan kesadaran diri sendiri bahwa memberikan 

kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk mengenyam pendidikan 

tinggi adalah salah satu cara jitu menghindari aneka pemicu terjadinya 

pernikahan usia dini. Di samping itu orang tua juga harus memberikan 

bimbingan kepada anak-anaknya agar lebih fokus dalam menuntut ilmu 

sehingga terhindar dari pikiran-pikiran sesaat yang kelak bisa 

menghancurkan masa depannya. 

2. Kepada Pemerintah, diharapkan muncul program-program 

penanggulangan usia dini secara lebih serius dengan sasaran yang tepat 

melalui instansi terkait seperti Badan Koordinasi Keluarga Berencana 

Nasional (BKKBN), Kementerian Agama termasuk Kantor Urusan 

Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(KPPPA), dan instansi terkait lainnya. Menilik usia dan tingkat 

pendidikan pelaku pernikahan usia dini yang masih berada di jenjang 

pendidikan dasar sebaiknya sasaran program penanggulangan pernikahan 

dini diarahkan kepada anak-anak di sekolah dasar dan sekolah menengah 

pertama. Disamping itu, diperlukan program pendampingan bagi 
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pasangan usia dini, baik menyangkut psikis, sosial, ekonomi, dan 

keagamaan. 

Kepada hakim, diperlukan upaya pengembangan cakupan mas}lah}ah 

sebagai pertimbangan penetapan dispensasi nikah, sehingga dengan cakupan 

mas}lah}ah yang lebih luas akan berimplikasi kepada maqa>s}id yang lebih luas 

pula. Pemikiran pakar maqa>s}id seperti Jasser Auda tampaknya akan sangat 

bermanfaat jika ikut dipertimbangkan sebagai bekal pengetahuan hakim dalam 

menggali alasan-alasan argumentatif dalam mempertimbangkan layak tidaknya 

permohonan dispensasi nikah dikabulkan. Sebab setiap keputusan hakim akan 

memberikan dampak yang luas, tidak saja bagi institusi keluarga pernikahan dini 

tetapi juga masyarakat secara umum dan lebih luas lagi kehidupan berbangsa dan 

bernegara. 
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