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ABSTRAK 

 

Rahmawati, Ida. 2019. Perkawinan Paksa Perspektif Hak Asasi Manusia dan 

Hukum Islam (Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten 

Madiun. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Dosen Pembimbing Isnatin 

Ulfah, M.H.I. 

 

Kata kunci: Perkawinan Paksa, Hak Asasi Manusia, Hukum Islam. 

 

Perkawinan merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang 

dilakukan dengan cara yang baik dan tidak boleh karena adanya suatu paksaan, 

baik dari orang tua maupun pihak lain. Agama Islam memberikan aturan-aturan, 

di antaranya perkawinan dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan, 

pertimbangan maupun kerelaan dari calon mempelai dan tidak ada paksaan. 

Sedangkan menurut Hak Asasi Manusia pasal 16 UDHR ayat 2 yang berbunyi 

bahwa pernikahan dianggap terjadi hanya dengan persetujuan yang bebas 

sepenuhnya dari kedua belah pihak calon mempelai. Penelitian ini berangkat dari 

ketidaksesuaian antara teori tersebut dengan masalah yang ada di Desa Mojorejo 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, Di sana terdapat tiga pasangan suami 

istri yang menikah karena paksaan. 

Berdasarkan hal tersebut, penulis bermaksud meninjau fenomena  tersebut 

muncul pertanyaan  (1) Bagaimana perspektif hukum Islam dan Hak Asasi 

Manusia (HAM) tentang pemaksaan perkawinan yang dilakukan oleh wali mujbi>r 
?, (2) Bagaimana perspektif hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) tentang 

independensi perempuan dalam memilih pasangan?. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

lapangan (field research). Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penelitian ini 

menggunakan tehnik pengumpulan data berupa wawancara, kemudian dianalisa 

dengan tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan 

Dari hasil penelitian  tersebut dapat disimpulkan bahwa, (1) Perspektif hukum 

Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) tentang pemaksaan perkawinan yang 

dilakukan oleh wali mujbi>r, dalam hukum Islam dikatakan sebagai wali mujbi>r 
karena mereka mempunyai kekuasan/hak untuk mengawinkan anak 

perempuannya. Sedangkan Hak Asasi Manusia pasal 16 UDHR ayat 2 yang 

berbunyi bahwa pernikahan dianggap terjadi hanya dengan persetujuan yang 

bebas sepenuhnya dari kedua belah pihak calon mempelai. (2) Perspektif hukum 

Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) tentang independensi perempuan dalam 

memilih pasangan. Dalam hukum Islam memberikan sebuah konsep atau aturan-

aturan yang ada, di antaranya perkawinan dapat dilakukan apabila mendapat 

persetujuan, pertimbangan maupun kerelaan dari calon mempelai dan tidak ada 

paksaan. Sedangkan dalam Hak Asasi Manusia (HAM) Lebih jelas HAM (Hak 

Asasi Manusia) merupakan prinsip-prinsip kemanusian yang tidak boleh dilanggar 

demi meletakkan derajat manusia pada posisi yang sebenarnya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan 

pernikahan sebagai jaminan kelestarian populasi manusia dimuka bumi, 

sebagai motifasi dari tabiat dan syahwat manusia untuk menjaga kekekalan 

keturunan mereka. Dengan adanya dorongan syahwat seksual yang terpendam 

dalam diri laki- laki dan perempuan, mereka akan berfikir tentang pernikahan. 

Allah telah mengikat antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan cinta dan 

kasih sayang, sehingga daur kehidupan akan terus berlangsung dari generasi 

kegenerasi.
1
 

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa.
2
 Substansi dari sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh ketenangan 

hidup yang penuh cinta dan kasih sayang, yang kemudian dibantu dengan 

tujuan-tujuan lain: (1) reproduksi (penerusan reproduksi), (2) pemenuhan 

kebutuhan biologis (seks), (3) menjaga kehormatan, dan (4) ibadah.
3
 

Selain itu, perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam 

kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah 

                                                           
 
1
 Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),7. 

                
2
 Asmin, Status Perkawinan Antar Agama DiTinjau Dari Undang-Undang Perkawinan 

No.1/1974 (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986), 19. 
3
 Khoirudin Nasution, Hukum Perkawinan 1 (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004), 38. 
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tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan 

bermasyarakat. Melalui perkawinan akan menimbulkan beberapa 

konsekuensi, maka dibuat aturan dan prosedur guna menghindari 

kemungkinan-kemungkinan negatif yang merugikan.
4
Maka dari itu Islam 

memberikan hak atas keduanya (calon suami dan istri) untuk memilih calon 

pasangan, walaupun masih dalam perwalian.
5
 

Menurut jumhur, wali merupakan soal penting. Menurut ajaran Sha>fi’i > 

dan Ma>liki>, tidak ada nikah tanpa wali. Hana>fi> dan Hamba>li lain lagi 

pandangannya; walaupun nikah itu tidak pakai wali, nikahnya tetap sah. 

Meskipun wali itu menjadi syarat sah/rukun perkawinan tetapi wali tidak 

berhak memaksa.
6
  

Tidak boleh memaksa perempuan untuk menikah dengan seorang laki-

laki tanpa izin dari perempuan tersebut. Karena hak menentukan pasangan 

hidup atau jodoh sepenuhnya berada di tangan perempuan sendiri atau pihak-

pihak yang akan menikah bukan ditentukan oleh orang lain, termasuk 

ayahnya sendiri. Dr. Wahbah al-Zuhaili>, mengutip pendapat para ulama 

madhhab fiqh, mengatakan: “Adalah tidak sah perkawinan dua orang calon 

mempelai tanpa kerelaan mereka berdua.jika salah satunya dipaksa secara 

ikrah dengan suatu ancaman misalnya membunuh atau memukul atau 

memenjarakan, maka akad perkawinan tersebut menjadi fasad (rusak)”.
7
 Hal 

                                                           
4
 Sulaiman Rasjidi, Fiqh Islam (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 348.  

5
 Amir Nuruddin, Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih (Jakarta: Kencana, 2004), 41. 

6
 Asmin, Status Perkawinan, 30. 

7
 Husein Muhammad, Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender 

(Yogyakarta:The Ford Foundation dan RAHIMA, 2002),82. 
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ini merupakan bukti-bukti dalam hukum Islam bahwa memaksa itu tidak 

boleh. 

 Sementara itu pembahasan tentang perkawinan paksa ini juga menjadi 

perihal dalam undang-undang positif terutama disinggung oleh Hak Asasi 

Manusia. Hak Asasi Manusia Adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh 

Tuhan Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karenanya tidak 

ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian 

bukan berarti manusia dengan hak-haknya itu dapat berbuat semau-maunya.
8
 

HAM itu sendiri juga diatur dalam perundang-undangan, di antaranya yaitu 

Pasal 13 ayat 1 Konvensi Hak Anak yang isinya : 

1. Anak mempunyai hak untuk secara bebas menyatakan pendapat; hak ini 

akan mencangkup kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberi 

informasi dan gagasan dalam segala jenis terlepas dari batas negara, baik 

secara lisan, tertulis, maupun tercetak, dalam bentuk seni atau melalui 

media lain menurut pilihan anak yang bersangkutan.
9
 

 Paparan diatas menunjukkan bahwa hukum Islam maupun Hak Asasi 

Manusia sama-sama menjelaskan bahwa perkawinan paksa itu tidak boleh 

dilakukan. Tetapi, faktanya di lapangan dijumpai beberapa kasus dimana 

orang tua memaksa anaknya untuk menikah dengan seseorang yang yang 

dikehendakinya seperti yang terjadi di Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari 

Kabupaten Madiun. 

                                                           
8
 Baharuddin Lopa, Al Qur’an Dan Hak-Hak Asasi Manusia (Jakarta:PT Dana Bhakti 

Prima Yasa, 1996), 1-2. 
9
 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pegangan Partisipan (Pelatihan Dasar Hak Asasi 

Manusia Bagi Guru-Guru SMU di Wilayah Surabaya), (Surabaya, 13-15 April 2010),  5  
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Dalam hal ini, penulis memfokuskan penelitian yang berlokasi di 

Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Salah satunya 

pada kasus perkawinan paksa yang diteliti penulis bahwasannya seorang 

anak dipaksa untuk menikah oleh orang tuanya dengan anak rekan 

bisnisnya. Hal itu dilakukan hanya untuk kepentingan bisnis orang tuanya 

bukan untuk kepentingan sang anak. Ada lagi yang orang tua dari pihak 

perempuan dan pihak laki-laki sudah berteman sejak kecil dan dianggap 

sebagai saudara sendiri, mereka akhirnya memutuskan untuk menjodohkan 

anak-anaknya supaya hubungan pertemanan antar orang tua yang sudah 

lama bisa jadi satu keluarga. Antar orang tua itu menganggap bahwa anak-

anaknya layak dapat yang terbaik yaitu dengan perjodohan. Karena mereka 

saling tahu latar belakang masing-masing keluarga istilahnya bibit,bebet 

dan bobotnya sudah jelas.
10

 

Dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik dan merasa perlu 

untuk melakukan penelitian baik dari perspektif Hak Asasi Manusia dan 

Hukum Islam, karena di zaman sekarang masih ada masyarakat yang 

beranggapan bahwa pemaksaan perkawinan merupakan hal yang baik. 

Dengan pemaksaan ini orang tua (wali)  beranggapan bahwa dalam 

memilih pasangan ataupun perkawinan merupakan hak penuh orang tua, 

yang seolah-olah anak tidak mempunyai hak untuk memilih pasangan 

yang mereka sukai. Maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian di 

Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Dengan sebuah 

                                                           
10

 Matin, Hasil Wawancara, 6 Maret 2019. 
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judul “Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Hukum Islam 

Tentang Perkawinan Paksa (Studi di Desa Mojorejo Kecamatan 

Kebonsari Kabupaten Madiun)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah: 

1.  Bagaimana perspektif hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) 

tentang pemaksaan perkawinan yang dilakukan oleh wali mujbi>r? 

2. Bagaimana perspektif hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) 

tentang independensi perempuan dalam memilih pasangan? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan 

penelitian adalah untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang telah 

diidentifikasikan di atas, yaitu: 

1. Untuk mendiskripsikan perspektif hukum Islam dan Hak Asasi Manusia 

(HAM) tentang pemaksaan perkawinan yang dilakukan oleh wali mujbi>r. 

2. Untuk mendiskripsikan perspektif hukum Islam dan Hak Asasi Manusia 

(HAM) tentang independensi perempuan dalam memilih pasangan. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka 

kegunaan penelitian yang diharapkan adalah: 

1. Secara teoritik: Memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan 

ilmu perkawinan, serta menjadi rujukan penelitian selanjutnya. 
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2. Secara praktis: Dijadikan bahan rujukan dalam perkawinan bagi para 

pembaca pada umumnya, dan para orang tua (wali) agar tidak memaksa 

anak gadisnya untuk dinikahkan khususnya untuk berperilaku sesuai 

ketentuan hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM). 

E. Telaah Pustaka  

Dalam telaah pustaka ini penulis mengemukakan hasil penelitian yang 

dianggap relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu: 

Skripsi Kolipin, IAIN Ponorogo yang berjudul ” Study Hukum Islam 

tentang Hak Ijba>r Wali menurut Madhhab Hana>fi> dan Madhhab Sha>fi’i >”. 

Skripsi ini tahun 2005, tentang membandingkan pendapat dari Ima>m Hana>fi> 

dan Sha>fi’i > tentang Hak Ijba>r Wali dalam Studi Hukum Islam. Kesimpulan 

dari skripsi ini adalah persamaan dan perbedaan dari kedua pendapat Ima>m 

tersebut mengenai ijba>r wali dalam skripsi ini dikatakan bahwa Ima>m Sha>fi’i>  

berpendapat bahwa wali boleh menikahkan anak gadisnya dengan tanpa 

persetujuannya. Pendapat ini didasari oleh pendapat Ima>m Sha>fi,i> bahwa 

pernikahan harus dengan adanya wali. Sedangkan menurut Ima>m Hana>fi>> 

menyatakan tidak setuju dengan ijba>r wali, dengan dasar bahwa beliau 

berpendapat bahwa menikah boleh dengan tanpa adanya wali, sedangkan 

perempuan dewasa lebih berhak pada dirinya sendiri.
11

   

Skripsi Ah{mad Jali Yunus, IAIN Ponorogo yang berjudul “ Hak Ijba>r 

Wali dan Konsekuensinya dalam Pernikahan Menurut Muh}ammad Yu>suf 

Qardawi>  (Analisa terhadap Dasar Hukum dan Prosedur Istinba>t hukum). 

                                                           
11

 Kolipin, “ Studi Hukum Islam tentang Hak Ijba>r Wali Menurut Madhhab Sha>fi’i > dan 

Madhhab Han>>f>i>,‛ Skripsi  (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2005). 
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Skripsi ini  tahun 2007,  tentang pendapat Muh}ammad Yu>suf Qardawi> dalam 

hak ijba>r wali dan konsekuensinya. Kesimpualn dari skripsi ini adalah 

diantaranya bahwa ijba>r menurut Yu>suf Qardawi> diperuntukkan bagi anak 

kecil dan juga orang gila dengan tujuan untuk melindungi. Dia juga 

berpendapat bahwa jika gadis baligh serta berakal dan janda dinikahkan 

secara ijba>r, tetapi mereka menghendaki pernikahan tersebut maka 

pernikahannya sah namun jika mereka (gadis atau janda) tidak menghendaki 

pernikahan tersebut maka pernikahannya tidak sah dan batal. Disini asas yang 

digunakan adalah asas maslahah mursalah beserta hadist, selain itu penulis 

juga membahas mengenai prosedur dalam Istinba>t hukum. Jadi Yu>suf 

Qardawi> termasuk tokoh yang menyetujui ijba>r, namun dalam kondisi-

kondisi tertentu dan mendasarkan pendapatnya tersebut dengan asas mas}lah}ah 

mursalah.
12

 

Skripsi Wawan Safrudin, IAIN Ponorogo yang berjudul “Studi 

Hukum Islam terhadap Implementasi Hak Ijba>r Wali dalam Pernikahan di 

Desa Purwoasri Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro”. Skripsi ini 

tahun 2007, tentang konsep ijba>r di masyarakat dengan hukum Islam. 

Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa kenyataanya praktek yang terjadi di 

lapangan tidak sesuai dengan hukum Islam karena seorang ayah berhak 

menikahkan secara paksa anak perempuannya, baik yang masih gadis 

maupun janda dengan alasan kebaikan anak tersebut, padahal dalam 

                                                           
12

 Ahmad Jali Yunus, “Hak Ijba>r Wali dan Konsekuensinya dalam Pernikahan Menurut 

Muhammad Yu>suf Qardawi>  (Analisa terhadap Dasar Hukum dan Prosedur Istinba>t hukum),” 

Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2007). 
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kenyataanya hal ini lebih banyak kepentingan dari sang bapak dari pada sang 

anak perempuan sendiri. Sebenarnya kekuasaan ayah terhadap anak 

perempuan untuk menikah dengan seorang laki-laki, bukanlah suatu tindakan 

memaksakan atas kehendaknya sendiri dengan tidak memperhatikan kerelaan 

anak, melainkan hak mengawinkan saja. Jadi bukan hak memaksakan 

kehendak atau memilih pasangan.
13

 

Dari pemaparan telaah pustaka di atas yang membahas fenomena ijba>r 

di masyarakat adalah skripsi yang disusun Wawan Safrudin dengan tempat 

penelitian di Desa Purwoasri Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro 

dengan pembahasan tentang konsep ijba>r di masyarakat dengan tujuan hukum 

Islam. Dan sejauh pengamatan peneliti belum ada yang membahas tentang 

perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum Islam tentang perkawinan 

paksa dan independensi perempuan dalam memilih pasangan. Maka dari itu 

peneliti akan membahas permasalahan tentang perkawinan paksa perspektif 

Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam di Desa Mojorejo Kecamatan 

Kebonsari Kabupaten Madiun. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) 

yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang 

                                                           
13

 Wawan Safrudin, “Studi Hukum Islam Terhadap Implementsi Hak Ijba>r Wali dalam 

Pernikahan di Desa Purwoasri Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro,” Skripsi (Ponorogo: 

STAIN, 2007), 14. 
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sebenarnya.
14

 Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. 

Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari data secara langsung dengan 

melihat objek yang diteliti dengan peneliti sebagai subjek penelitian, 

dengan memilih orang-orang tertentu yang sekiranya dapat memberikan 

data yang penulis butuhkan.
15

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian 

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
16

 Peneliti juga 

menggunakan pendekatan normatif, yaitu menggunakan teori hukum Islam 

dan Hak Asasi Manusia. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengetahui 

fenomena sosial yang terjadi di kalangan perempuan yang dipaksa orang 

tua (wali) untuk dinikahkan oleh pilihan orang tuanya, melalui data 

deskripsi berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati. 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti dalam penelitian 

sangat diperlukan. Peneliti sekaligus merupakan perencana, pelaksana 

pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya peneliti 

                                                           
14

 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 

6. 
15

 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2000), 3. 
16

 Ibid., 6. 
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menjadi pelapor hasil penelitiannya.
17

 Oleh karena itu, peneliti hadir 

secara langsung di tengah-tengah informan yaitu untuk mengamati 

perilaku mereka sebagai perempuan (anak gadisnya) yang dinikahkan 

paksa oleh para orang tuanya (wali). Peneliti juga hadir untuk melakukan 

observasi secara terang-terangan untuk memastikan dugaan awal yang 

diperoleh dari pengamatan awal.  

3. Lokasi Penelitian 

Dalam hal ini lokasi yang dijadikan obyek penelitian oleh peneliti 

untuk menyusun skripsi ini ada di wilayah Desa Mojorejo. Peneliti 

memilih lokasi di Desa Mojorejo karena penulis menemukan beberapa 

kasus yang merupakan adat dari zaman dahulu, di mana masih ada orang 

tua yang melakukan pemaksaan terhadap anak untuk melakukan 

perkawinan di zaman sekarang.  

4. Data dan Sumber Data 

Setiap penelitian memerlukan data, kaena data merupakan sumber 

informan yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah 

yang akan diteliti.
18

 Dalam penelitian ini, data yang ingin dicari tentang 

perkawinan paksa di Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten 

Madiun. Dari data tersebut kemudian diinterpretasi guna untuk 

memperoleh makna di balik fenomena yang terjadi di Masyarakat. 

Adapun sumber data di sini yaitu data primer (primary data). Data 

primer (primary data) merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

                                                           
17

 Ibid., 168. 
18

 Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: CV. 

Pusaka Setia, 2009), 117. 
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secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara),
19

 yaitu 

pernyataan dari Ibu Susanti, Ibu Natia, Ibu Matin, sebagai informan yang 

mengalami perkawinan paksa dan Bapak Arji, Bapak Muhsin, dan bapak 

Udin sebagai orang tua (wali) dalam perkawinan paksa. Pengumpulan 

datanya dilakukan dengan teknik wawancara (interview) dan observasi. 

5. Teknik Pengumpulan Data  

 Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui: 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan 

data dengan jalan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh 

pewawancara (pengumpulan data) kepada responden, dan jawaban-

jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat 

perekam.
20

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data tentang 

pandangan perkawinan paksa yang dilakukan wali (orang tua) dan 

independensi perempuan dalam memilih pasangan di Desa Mojorejo 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. 

6. Analisis Data 

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, 

pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan 

                                                           
19

 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam 

Penelitian (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), 44. 
20

 Irawan Soeharto, Metode Penelitian Sosial (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 

67-68. 
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memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan 

dan mendukung pembuatan keputusan.
21

 

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga 

alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. 

a. Reduksi data (Reduction) adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar 

yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 

b. Penyajian data (display) yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun 

yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan keputusan. Melalui data yang disajikan, kita melihat dan 

akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus 

dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-

penyajian tersebut. 

c. Penarikan kesimpulan (conclusing data) adalah penarikan kesimpulan 

dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan 

adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.
22

 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Adapun pengecekan keabsahan temuan yang digunakan peneliti 

dalam penelitian ini adalah dengan metode triangulasi. Dalam teknik 

pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data 

yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan 

                                                           
21

 Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun 

Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253. 
22

 Silalahi, Metode Penelitian, 340-341. 
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sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data 

dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang 

sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan 

data dan sebagai sumber data.
23

 

Data penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai 

pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dan hasil wawancara 

peneliti dengn informan kunci lainnya dan kemudian peneliti 

mengkonfirmasikan dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan 

penelitian serta hasil pengamatan peneliti di lapangan sehingga kemurnian 

dan keabsahan data terjamin.
24

 

Triangulasi pada penelitian ini, peneliti gunakan sebagai 

pemeriksaan melalui sumber lainnya. Dalam pelaksanaanya peneliti 

melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara dengan 

para pelaku (perkawinan paksa) dan wali (orang tua) perkawinan paksa  di 

Desa Mojorejo. 

G. Sistematika Pembahasan 

Agar lebih mudah dan praktis dalam pembahasan skripsi ini, maka 

penulis membagi menjadi lima bab yang masing-masing dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

 

 

                                                           
23

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuatitatif, Kualitatif dan R & D 

(Bandung: Alfabeta, 2010), 330. 
24

 Iskandar, Metode Penelitian Dan Sosial (Kualitatif Dan Kuantitatif) (Jakarta: GP. 

Press, 2009), 230-231. 
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BAB I : PENDAHULUAN 

  Bab ini merupakan pola dasar atau tempat berpijak dari 

keseluruhan skripsi ini yang terdiri dari latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah 

pustaka, kajian teori, metodologi penelitian, dan sistematika 

pembahasan. Latar belakang merupakan adanya masalah atau 

ketidak sesuaian antara data dengan teori. Rumusan masalah 

merupakan pertanyaan yang didukung oleh kenyataan konkrit 

yang disampaikan dalam latar belakang masalah. Tujuan 

penelitian merupakan korelasi dengan rumusan masalah. 

Manfaat penelitian merupakan turunan lebih lanjut dari tujuan 

penelitian. Telaah pustaka merupakan literatur/kajian terhadap 

penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah 

penelitian. Kajian teori merupakan diskripsi realitas sosial yang 

berfungsi sebagai sarana untuk memahami dan menafsirkan. 

Metode penelitian merupakan cara yang peneliti gunakan untuk 

penelitiannya. Sistematika pembahasan merupakan alur bahasan 

sehingga dapat diketahui logika penyusunan dan koherensi 

antara satu bagian dengan bagian yang lain.  

BAB II : KONSEP PERKAWINAN PAKSA (IJBA>R) DALAM HAK 

ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM. 

  Bab ini merupakan landasan teori. Dalam bab ini penulis akan 

menjabarkan tentang perkawinan paksa (ijba>r) dalam Hukum 
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Islam dan Hak Asasi Manusia yang meliputi: pengertian kawin 

paksa, macam-macam kawin paksa, ijba>r dan wali mujbi>r, 

independensi perempuan dalam memilih pasangan dan 

pengertian perkawinan paksa dalam Hak Asasi Manusia (HAM) 

dan  Undang-Undang Hak Asasi Manusia. 

BAB III :  PRAKTIK PERKAWINAN PAKSA DI DESA MOJOREJO 

KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN 

  Bab ini merupakan penyajian data hasil penelitian serta 

pengumpulan data dari lapangan yang berisi tentang gambaran 

umum lokasi penelitian yaitu profil Desa Mojorejo dalam 

perkawinan paksa dan gambaran khusus, pandangan dan 

pengalaman informan tentang perkawinan paksa dan Pandangan 

dan pengalaman informan tentang independensi perempuan 

dalam memilih pasangan  

BAB IV : PANDANGA HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA 

(HAM) TENTANG PERKAWINAN PAKSA DI DESA 

MOJOREJO KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN 

MADIUN 

  Bab ini merupakan analisis data, meliputi: Analisis Perspektif 

Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia terhadap perkawinan 

paksa dan analisis perspektif hukum Islam dan Hak Asasi 

Manusia (HAM) tentang independensi perempuan dalam 

memilih pasangan.. 
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BAB V : PENUTUP 

  Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan 

penelitian dan saran-saran dari penulis. 
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BAB II 

KONSEP PERKAWINAN PAKSA DALAM 

 HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM 

 

A. Hukum Islam tentang Ijba>r 

1. Pengertian Kawin Paksa (Ijba>r) 

Pengertian kawin paksa secara bahasa adalah kata “paksa” 

Menurut Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip oleh Miftahul Huda 

adalah tidak rela. Menurut Istilah adalah perbuatan yang dilakukan tanpa 

ada kerelaan diantara pihak. Kata kawin paksa juga dikenal dengan istilah 

nikah ijba>r, sedangkan ijba>r adalah suatu tindakan untuk melakukan 

sesuatu atas dasar tanggung jawab. Sedangkan kawin paksa (ijba>r nikah) 

secara istilah memiliki arti perkawinan yang dilakukan dengan cara 

pemaksaan atau mengawinkan seseorang dengan cara pemaksaan dan 

keras tidak ada kerelaan diantara dua pihak.
25

 

Dikatakan kawin paksa apabila perkawinan itu memiliki kriteria, 

adanya pemaksaan dari orang tua, sedangkan anaknya menolak. Hal ini 

sesuai h}adi>th Nabi  SAW yang artinya: 

“Dari Ibn ‘Abba>s, bahwasannya seorang gadis perawan datang kepada 

Rasulullah SAW, lalu gadis itu menceritakan bahwa ayahnya telah 

                                                           
25

 Miftahul Huda, Kawin Paksa: Ijba>r Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan 
(Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), 28. 



18 
 

 

 

menikahkannya padahal ia tidak suka. Maka Nabi SAW memberinya hak 

pilihan. (HR, Ah}mad, Abu> Da>wud, Ibn Ma>jah).
26

 

Menurut jumhur ulama, seorang ayah boleh memaksa anaknya 

menikah dengan laki-laki yang tidak dia sukai, dengan catatan kalau laki-

laki tersebut layak menikah dengan anaknya. Sekalipun demikian, 

pendapat yang paling kuat untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah 

pendapat yang menyatakan bahwa ayah atau siapapun tidak bisa memaksa 

seorang gadis menikah dengan laki-laki yang dia tidak sukai, meskipun 

laki-laki tersebut layak menikah dengannya.
27

 

Menurut Ima>m Sha>fi’i>, wali mujbi>r berlaku bagi orang yang 

belum baligh, perempuan yang belum menikah, dan orang gila baik laki-

laki maupun perempuan.
28

 

Menurut madhhab  H}ana>fi>, wali mujbi>r adalah wali yang 

mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada di 

bawah perwaliannya meskipun tanpa izin orang yang akan dinikahkan 

secara langsung.
29

 

Golongan madhhab H}ana>fi> berpendapat, bahwa wali mujbi>r 

berlaku bagi anak kecil dan orang gila, baik laki-laki maupun perempuan. 

                                                           
26

 Silachi Agusta Adi Putra, ‚Praktik Kawin Paksa di Kecamatan Pulung Kabupaten 

Ponorogo,‛ Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2013, ,30. 
27

 Septa Prasetya T, ‚Pandangan Tokoh Masyarakat dan Pelaku Kawin Paksa Terhadap 

Praktek Kawin Paksa (Di Kelurahan Tambakbayan Kabupaten Ponorogo)‛, Skripsi (Ponorogo: 

STAIN Ponorogo, 2013), 25. 
28

 Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan (Jakarta: PT Bulan 

Bintang, 1987), 100. 
29

 Septa Prasetya T, ‚Pandangan Tokoh Masyarakat‛, 25. 
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Wanita yang baik dan berakal, baik gadis maupun janda tidak termasuk di 

bawah wali mujbi>r.30
 

Dari pengertian di atas kondisi masih kecil dan gila dijadikan 

alasan untuk membatasi kebebasan mereka untuk memilih. Hal ini 

berdasarkan dari nas dan ijma>’. Sedangkan gadis yang berakal dan janda 

tidak dijadikan alasan sebagai pembatasan kebebasan hak mereka untuk 

memilih karena tidak ada pengaruhnya. Dan selama ini ada pandangan 

umum yang menyatakan bahwa perempuan menurut fiqh Islam tidak 

berhak menentukan atas pasangan hidupnya. Yang menentukan dalam hal 

ini adalah ayah atau kakeknya. Hal ini menimbulkan asumsi umum bahwa 

Islam membenarkan kawin paksa. Hak ijba>r dipahami oleh banyak orang 

sebagai hak memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain yang dalam 

hal ini adalah ayahnya.
31

 

Sebelum menjelaskan memilih pasangan (jodoh) ini lebih jauh, 

perlu dijelaskan terlebih dahulu secara singkat mengenai beberapa kata 

dalam Bahasa Arab yang diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia 

dengan paksaan/memaksa atau yang memiliki konotasi sama. Kata itu 

antara lain adalah ikra>h atau takli>f. Kedua kata ini diterjemahkan ke 

dalam Bahasa Indonesia dengan paksaan atau memaksa atau 

dibebani/diwajibkan megerjakan sesuatu.
32

 

                                                           
30

 Muchtar, Asas-asas Hukum Islam, 100. 
31

 Husein Muhammad, Fiqh Perempuan Releksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender 
(Yogyakarta: Lkis, 2001), 78. 

32
 Ibid. 
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Ikra>h adalah suatu paksaan terhadap sesorang untuk melakukan 

pekerjaan dengan adanya suatu ancaman yang membahayakan jiwa atau 

tubuhnya, dan mereka tidak mampu untuk melawannya. Dan hal ini 

tentunya sangat bertentangan dengan kehendak dan fikirannya.
33

 

Takli>f adalah suatu paksaan terhadap seseorang untuk melakukan 

sesuatu. Tetapi paksaan di sini adalah bentuk konsekuensi bagi diri orang 

tersebut untuk mengikuti/meyakini suatu keyakinan.
34

 

Ijba>r adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar 

tanggung jawab, dalam fiqh Islam dikaitkan dengan soal perkawinan. 

Dalam fiqh madhhab Sha>fi’i> orang yang memiliki kekuasaan atau hak 

ijba>r adalah ayahnya atau kalau tidak ada ayahnya, kakeknya. Mereka 

dikatakan sebagai wali mujbi>r karena mereka mempunyai kekuasan/hak 

untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan 

dari pihak yang bersangkutan, dan perkawinan ini dipandang sah oleh 

hukum. Hak ijba>r ditunjukkan sebagai bentuk perlindungan dan tanggung 

jawab ayah kepada anaknya yang masih belum memiliki kemampuan 

untuk bertindak.
35

 

Dari segi akibat hukum, maka ikra>h dan takli>f memiliki perbedaan 

yang berlawanan. Memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu secara 

ikra>h dapat dipandang sebagai suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia. 

Jika perbuatan tersebut dilaksanakan, maka perbuatan tersebut dinyatakan 

                                                           
33

 Ibid., 79. 
34

Prasetya T,‛ Pandangan Tokoh Masyarakat‛, 27.  
35

 Ibid. 
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batal demi hukum. Sebaliknya memaksa orang lain secara takli>f, justru 

merupakan pahala, karena termasuk dalam kategori „amar ma’ru>f nahi 

munkar atau dalam bahasa yang lebih umum, pemaksaan tersebut 

dipandang dalam rangka penegakan hukum. Penolakan atas paksaan ini 

merupakan pelanggaran hukum, pelakunya berdosa atau harus dihukum.
36

 

Dari beberapa pernyataan dan penjelasan seputar pengertian 

perkawinan paksa atau ijba>r nikah, dalam skripsi ini berusaha menemukan 

perubahan-perubahan sosial yang terjadi hubungannya dengan hukum 

perkawinan khususnya tentang persoalan menentukan pasangan nikah. 

Memang suatu perubahan sosial lebih mudah dan cepat terjadi apabila 

suatu masyarakat sering mengadakan kontak dengan masyarakat lain, atau 

telah mempunyai sistem pendidikan yang maju.
37

 Sistem lapisan sosial 

yang terbuka, penduduk yang heterogen serta ketidakpuasan masyarakat 

terhadap bidang kehidupan tertentu, dapat pula memperlancar kehidupan 

sosial.
38

  

2. Macam-Macam Perkawinan Paksa 

Allah SWT melukiskan dengan firman-Nya pada surat An-Nisa>’ 

ayat 21 bahwa tali perkawinan itu merupakan suatu ikatan yang kuat 

antara suami dan isteri. Kemudian bagaimana mengimplementasikannya 

                                                           
36

 Husein Muhammad, Fiqh Perempuan, 80. 
37

 Huda, Kawin Paksa Ijba>r Nikah, 11. 
38

 Soerjono Soekamto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Press), 

99. 
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dalam kehidupan sehari-hari sehingga terwujud suatu ikatan yang kuat, 

tersebut menjadi tugas para mujtahid di sepanjang zaman.
39

 

Dalam surat An-Nisa>’ ayat 21 yang berbunyi : 

 (٢١)وََكْيَف تَْأُخُذونَُه َوَقْد أَْفَضى بَ ْعُضُكْم ِإََل بَ ْعٍض َوَأَخْذَن ِمْنُكْم ِميثَاقًا َغِليظًا 

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal 

sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain 

sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah 

mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.
 
(QS. An-Nisa>’: 

21).
40

 

Berdasarkan arti ayat di atas bahwa perkawinan merupakan suatu 

ikatan yang harus dilakukan secara suka sama suka, seperti dalam hal jual 

beli, di mana di antara penjual dan pembeli harus saling meridhoi karena 

salah satu syarat sahnya dalam jual beli harus saling meridhoi.
41

  

Ada sejumlah syarat yang menentukan keabsahan akad 

perkawinan, yang memberikan konsekuensi sah tidaknya akad, bahkan 

bisa membatalkan akad jika ada salah satu saja yang tertinggal. Syarat-

syarat tersebut antara lain: 

a. Izin wali bagi perempuan 

b. Ridho pihak perempuan sebelum menikah 

c. Adanya mahar 

d. Penyaksian atau pengumuman (publikasi)
42

 

                                                           
39

 Silachi Agusta Adi Putra, ‚Praktek Kawin Paksa di Kecamatan Pulung Kabupaten 

Ponorogo‛, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2013), 31. 
40

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV. Penerbit 

Juma>natul ‘Ali >-Art (J-ART), 2005), 81. 
41

  Adi Putra, Praktek Kawin Paksa, 31. 
42

 Ibid., 32. 
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Beberapa h}adi>th dan perbedaan ulama tentang ijba>r sudah banyak 

berkenaan langsung maupun tidak, beberapa h}adi>th yang secara khusus 

dipakai oleh banyak riwayat yang ada hubungannya dengan mujbi>r dan 

wali mujbi>r antara lain adalah “Tidaklah perempuan menikahkan 

perempuan dan tidak (juga) menikahkan dirinya sendiri.”
43

 Perkawinan 

menurut Hana>fi> adalah kontrak atau perjanjian yang suci yang tentu 

mengungguli sebagaimana perjanjian lain seperti dalam masalah 

ekonomi. Karena itu keberadaan perempuan yang sudah a>qil ba>ligh dan 

ra>shidah tentu dipersyaratkan. Sedangkan Sha>fi’i > tentang h}adi>th di atas 

dalam sunnah Rasul menunjukkan beberapa pengertian di antaranya bagi 

wali ada hak serikat dalam persoalan yang terpenting dari perempuan, dan 

tidak sempurna menikah kecuali dengan dia selama wali tidak 

menghalangi si perempuan. 

Sedangkan untuk praktik kawin paksa dibagi menjadi beberapa 

macam yaitu: 

a. Kawin paksa terhadap janda 

Wali adalah orang yang mengurus akad pernikahan seorang 

perempuan dan tidak membiarkan akad sendiri tanpa wali. Dan tidak 

ada paksaan dalam perkawinan. 

                                                           
43
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Menurut kesepakatan bersama kaum muslimin, janda yang 

sudah ba>ligh tidak boleh dikawinkan tanpa seizinnya, baik oleh 

ayahnya maupun (wali) yang lain.
44

 

Hal ini berdasarkan pada pertimbangan nash sebagai berikut: 

teks-teks al-Qur‟an mengalamatkan larangan menghalangi atau 

memaksa terhadap janda, misalnya pada surat al-Baqarah ayat 232: 

                     

                          

                             

Artinya:  Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa 

iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi 

mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila Telah 

terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ru>f. 

Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman 

di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih 

baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu 

tidak Mengetahui.
45

 

Dari ayat ini Allah SWT melarang para wali menghalangi para 

janda untuk kembali pada suami mereka, dan ini merupakan dalil yang 

paling lugas mengenai posisi. Jika tidak tentu penghalang tidak berarti 

apa-apa, sebab ia (janda) biasanya mengawinkan dirinya tanpa 

membutuhkan (perwalian) saudaranya. 

‘A>isyah R.A mengatakan, (ayat) ini diturunkan kepada seorang 

anak perempuan yatim yang diasuh oleh seorang laki-laki dengan 

                                                           
44

 Abu> Ma>lik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fikih Lengkap Berdasarkan Dalil-
Dalil dan Penjelasan Para Ima>m yang Termasyhur (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 215. 

45
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV. Penerbit 

Juma>natul ‘Ali>-ART (J-ART), 2005), 37. 
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harapan ia bisa menjadi rekanan dalam hartanya, mengingat ia memang 

lebih berhak dengannya, namun si pengasuh tidak mau mengawininya 

maupun mengawinkannya kepada orang lain karena khawatir jika ada 

orang lain yang ikut menikmati harta si yatim, maka ia menghalang-

halanginya tanpa mengawininya maupun kepada orang lain.
46

 Firman 

Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 234. 

                       

                     

             

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan 

meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) 

menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh 

hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada 

dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat 

terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui 

apa yang kamu perbuat.”
47

 

 

Dari ayat-ayat diatas dijelaskan bahwa seorang perempuan dalam 

posisi janda lebih berhak atas dirinya dan para wali tidak berhak 

menikahkannya tanpa seizinnya. 

Kalangan madhhab Hana>fi berpendapat bahwa, ayat ini bisa 

dijadikan sebagai dalil kebolehan perkawinan tanpa izin wali dari dua 

aspek; 
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 Ibid., 222. 
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 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV. Penerbit 
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1) Allah SWT menyerahkan urusan perkawinan kepada mereka (kaum 

wanita). 

2) Larangan menghalangi perkawinan dalam ayat ini biasa berlaku bagi 

mantan suami mereka. Singkat kata ayat ini melarang mereka 

(mantan suami) untuk menghalang-halangi isteri yang telah mereka 

cerai setelah habis masa iddah mereka, untuk menikah dengan calon 

suami yang mereka inginkan. 

Dan terjadi perbedaan pendapat ulama mengenai keperawanan 

sebagai salah satu alasan untuk kawin tanpa izin wali atau posisi wali 

terhadap perempuan yang sudah tidak perawan lagi. 

1) Wanita yang hilang keperawananya karena berzina, maka ia berstatus 

seperti janda, sehingga si wali tidak dapat memaksanya untuk 

menikah. Ini adalah pendapat Sha>fi’i>, Ah{mad, dan dua murid Abu> 

Hani>fah, pendapat Abu> Hani>fah pribadi, dan Ma>lik. 

Jika keperawananya hilang karena bukan hubungan intim 

(misalnya karena sering berlompat-lompat, ditusuk jari atau 

sejenisnya), maka menurut keempat madhhab ia berstatus seperti 

perawan.
48

 

2) Jika wali mengawinkan janda tanpa seizinnya kemudian ia 

menyetujui akad tersebut, maka menurut sebagai besar ulama 

diantaranya  Abu>  Hani>fah, Ma>lik, dan Ah}mad dalam sebuah riwayat 

yang lain akad tersebut adalah tidak sah tanpa seizin janda dan (jika  
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ia kemudian menyetujui), maka akad nikahnya diulang dari awal 

(akad baru).
49

 

b. Kawin paksa terhadap perawan yang sudah ba>ligh (dewasa) 

Terkait status perawan yang sudah ba>ligh, apakah walinya 

mempunyai hak untuk mengawinkannya secara paksa atau tidak? 

Pendapat ulama dibagi menjadi dua, dan yang paling shahih ia 

disamakan seperti janda, sehingga wali tidak berhak mengawinkannya 

secara paksa. Ini adalah pendapat Abu> Hani>fah dan murid-muridnya, 

dan pendapat Ah}mad dalam sebuah riwayatnya, Al Auza>’i, Al-Ta>uri, 

Abu> ‘Ubaid, Abu> T{ur, Ibn Al-Munzir, dan pendapat yang dipilih oleh 

Syaikhul Isla>m Ibn Taymi>yah.
50

 

Sedangkan Ma>lik Ash-Sha>fi’i >, Al-La>ith, Ibn Abu> Laila>, Ah}mad 

dan Ish}a>q berpendapat bahwa seorang wali boleh menikahkan anak 

gadisnya yang perawan tanpa meminta izin darinya.
51

Ima>m Sha>fi’i> 

menilai meminta persetujuan seorang gadis bukan perintah wajib. 

Sebab dalam h}adi>th ini janda dan gadis dibedakan. Sehingga 

pernikahan gadis yang dipaksakan tanpa izinnya sah-sah saja, sebab 

jika sang ayah tidak dapat menikahkan tanpa izin si gadis, maka 

seakan-akan gadis tidak ada bedanya dengan janda. Padahal jelas 

sekali h}adi>th ini menbedakan antara janda dan gadis. Janda harus 
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menegaskan secara jelas dalam memberikan izin, sementara seorang 

gadis cukup dengan diam saja. 

Namun, Sha>fi’i> dan ulama yang lain menetapkan hak ijba>r bagi 

seorang wali atas dasar kasih sayangnya yang begitu dalam terhadap 

putrinya itu karenanya, Sha>fi’i> hanya memberikan hak ijba>r kepada 

ayah semata. Walau dalam perkembangan selanjutnya, Asha>b 

(sahabat-sahabat) Sha>fi’i> memodifikasi konsep ini dengan memberikan 

hak ijba>r juga pada kakek 

Seorang ayah dipersonifikasikan sebagai sosok yang begitu 

peduli pada kebahagiaan anak gadisnya. Sebab sang gadis belum 

berpengalaman hidup berumah tangga, disamping biasanya ia pun 

malu untuk mencari pasangan sendiri, para ulama mencoba memberi 

saran bagi ayah untuk membantu buah hatinya itu. 

Disisi lain, kelompok ulama seperti Auza >’i, Ta>uri, Abu> T{ur dan 

kalangan H{ana>fi>yah lebih memilih tidak mengakui hak ijba>r. Mereka 

menggunakan pijakan anrgumentasi h}adi>th yang juga digunakan 

kelompok pembela ijba>r. Menurut mereka, lafaz tusta’dhanu 

mengandung arti bahwa izin adalah merupakan keharusan dari anak 

gadis yang hendak dinikahkan. Oleh sebab itu pernikahan yang 

dilakukan tanpa kerelaan si gadis hukumnya tidak sah.  

Dari kalangan muta‟akhirin, ulama yang berpendapat senada 

adalah Yu>suf Qardawi> dan Dr.Ah}mad al-Rabashi. Keduanya 
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mengatakan, bahwa si gadislah yang nanti akan menghadapi 

pernikahan, sehingga kerelaannya harus betul-betul diperhitungkan. 

H}adi>th senada yang diriwayatkan oleh Jabir, dengan redaksi, 

“beliau kemudian memisahkan di antara keduanya (membatalkan 

perkawinannya) 

كر حىت تستاذنبوال تنكح ال  
Artinya:”Perawan tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai izinnya”

52
 

 

Tindakan wali dalam mengawinkan perempuan yang berada di 

bawah perwaliannya sama seperti tindakannya dalam memanfaatkan 

hartanya. Jika wali tidak boleh begitu saja menggunakan harta orang-

orang yang dibawah perwaliannya jika sudah dewasa, kecuali dengan 

izinnya, dan masalah perkawinan lebih penting dari pada urusan 

hartanya, maka bagaimana bisa ia boleh mengawinkannya secara paksa 

padahal ia sudah dewasa dan tidak menyukai laki-laki yang diajukan 

kepadanya. 

Pengawinanya secara paksa bertentangan dengan prinsip-

prinsip dasar dan logika. Jika Allah saja tidak membenarkan wali anak 

perempuan yatim untuk memaksa menjual atau menyewakan hartanya 

(harta miliknya) kecuali dengan seizinnya, maupun membeli makanan, 

minuman, atau pakaian yang tidak ia sukai, maka ia pun tidak 

diperbolehkan untuk memaksanya dalam hal ini pernikahan dengan 

orang yang tidak ia sukai. Wanita memiliki hak legal untuk 
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melepaskannya dari suaminya, jika ia membencinya, lalu bagaimana 

menikahkannya dengan orang yang tidak ia sukai jika memang dari 

awal dia sudah membencinya.
53

 

Pandangan ini senada dengan argumen Hana>fi> yang tidak 

menyertakan wali sebagai syarat dalam pernikahan. Yang menjadi 

patokan utama dalam pernikahan adalah kerelaan kedua belah pihak 

(calon suami dan calon isteri), bukan pada wali. Tidak hanya itu, 

kalangan ulama Hana>fi> dalam konsep ijba>r-nya tidak didasarkan pada 

status janda ataupun gadis. Akan tetapi, pada tingkat kedewasaan 

perempuan. Kalangan Hana>fi> mengatakan bahwa baik itu janda 

ataupun gadis apabila mereka sudah dewasa maka dia bisa menikahkan 

dirinya sendiri, sementara apabila mereka masih anak-anak maka 

walilah yang berhak menikahkannya. 

Pendapat senada dikemukakan oleh Ima>m Ibn Taymi>yah. 

Menurutnya gadis yang sudah dewasa (ba>ligh) tidak boleh dipaksa 

oleh siapa pun untuk menikah. Alasan yang dikemukakan menurut Ibn 

Taymi>yah adalah, seorang ayah tidak berhak untuk membelanjakan 

harta anaknya yang sudah dewasa tanpa seizinnya. Sedangkan urusan 

kemaluannya lebih utama ketimbang hartanya sendiri. Bagaimana 

mungkin seorang wali berhak seenaknya membuat keputusan terkait 

dengan kemaluan anaknya itu tanpa kerelaan dan izin sang anak.  
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Lain halnya dengan pandangan madhhab Sha>fi’i> dan madhhab 

Ma>liki> yang menyertakan wali sebagai salah satu syarat dalam akad 

nikah. Baik madhhab Sha>fi’i> ataupun madhhab Ma>liki> sama-sama 

menekankan aspek kegadisan terkait boleh atau tidaknya seorang 

perempuan menikahkan dirinya sendiri. Menurut madhhab Sha>fi’i>, 

baik itu gadis yang sudah dewasa ataupun masih anak-anak mereka 

tidak memiliki izin untuk menikahkan dirinya. Demikian sebaliknya, 

seorang janda sudah dewasa ataupun tergolong masih anak-anak, 

tetapi memiliki izin untuk menikahkan dirinya. Pendapat madhhab 

Ma>liki> sekalipun ada kesamaan alasan hukum (‘illath) dengan 

madhhab Sha>fi’i>, tapi madhhab Ma>liki> berpandangan lain tentang 

janda yang belum dewasa, menurutnya janda tersebut masih 

tergantung pada izin walinya, dia tidak memiliki wewenang untuk 

menikahkan dirinya. 

c. Kawin Paksa terhadap perawan yang belum ba>ligh (masih belia) 

Para ulama, selain segelintir kalangan yang berpendapat, 

sepakat bahwa gadis belia yang belum balig boleh dikawinkan paksa 

oleh ayahnya atau wali yang berada dibawah perwaliannya tanpa 

keharusa meminta izinnya, sebab tidak ada gunanya meminta izin 

pada orang tidak mengerti apa itu izin serta pada orang yang sama saja 

antara sikap diamnya dan keengganannya. 
54
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Dalam hal ini mereka merujuk pada tindakan Abu> Bakar RA 

saat mengawinkan ‘A>isyah RA yang kala itu masih belia dan belum 

ba>ligh (dengan Rasulullah SAW). mereka juga menakwilkan sabda 

Nabi SAW, “janganlah mengawinkan perawan sebelum minta izinnya” 

dengan pengertian bahwa yang dimaksud perawan yang sudah ba>ligh. 

Pertimbangan lain, menurut ketentuan nas dan ijma>‟ usia belia (belum 

ba>ligh) merupakan alasan untuk mencegah melakukan suatu yang 

legal, sehingga ia pun boleh dipaksa.
55

 

Namun, jika gadis belia ini bisa memahami perkawinan dan 

hakikatnya, maka pendapat yang kuat mengharuskan permintaan 

izinnya terlebih dahulu sebelum mengawinkannya, karena ia sudah 

termasuk kategori umum perawan ditambah adanya kemaslahatan 

tersendiri jika meminta izinnya. 

Shaikhul Isla>m Ibn Taymi>yah menyatakan bahwa menurut 

kesepakatan para ima>m madhhab, syariat tidak memberikan ruang bagi 

selain ayah atau kakek untuk memaksa gadis yang masih belia untuk 

kawin. 

3. Tujuan Syari’at Islam tentang Kawin Paksa (Ijba>r) 

Islam mengatur hubungan laki-laki dan perempuan dalam bentuk 

sebuah keluarga melalui Lembaga pernikahan mana yang merupakan 

kebutuhan pokok umat manusia guna untuk memelihara kedamaian dan 

keteraturan dalam kehidupan. Salah satu maksud disyari‟atkan pernikahan 
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dalam Islam, yaitu menjaga agama (Hifz al-din) karena pernikahan 

merupakan salah satu usaha untuk memelihara kemuliaan keturunan serta 

menjadi kunci ketentraman masyarakat. Agar tercapai pernikahan yang 

Saki>nah, Mawadah dan Rahmah yang penuh barakah kiranya perlu 

dilandasi dengan cinta kasih sayang diantara orang tua. 

Tujuan dalam perkawinan merupakan pelaksanaan syari’at agama, 

maka tujuannya tidak lepas dari pernyataan Al-Qur’an sebagai sumber 

ajaran yang pertama. Menurut Asaf A. A Fyzee, tujuan perkawinan dapat 

dilihat dari tiga aspek, yaitu:
56

 

1. Aspek Agama (Ibadah) 

2. Aspek Sosial 

3. Aspek Hukum
57

 

4. Perkawinan Paksa Menurut Empat Madhhab 

a. Hak Ijba>r (Kawin Paksa) Menurut Madhhab Sha>fi’i> 

Dalam pandangan madhhab Sha>fi’i> kebebasan dan persetujuan 

perempuan dalam perkawinan diklarifikasikan dalam tiga kelompok, 

yakni (1) gadis belum dewasa; (2) gadis dewasa; (3) janda. Untuk 

gadis yang belum dewasa, batasan umurnya ialah belum mencapai 15 

tahun  atau belum keluar darah haid. Dalam hal ini seorang ayah boleh 

menikahkan anak gadisnya tersebut walaupun tanpa persetujuannya, 

dengan syarat menguntungkan dan tidak merugikan si anak. 
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Dasar penetapan hak ijba>r menurut madhhab Sha>fi’i> adalah 

tindakan Nabi yang menikahi ‘A>isyah ketika masih berumur enam 

tahun, dan mengadakan hubungan setelah berumur sembilan tahun. 

Tindakan Abu> Bakar yang menikahkan anaknya yang masih belum 

dewasa ditambah dengan alasan bahwa semua urusan anak kecil 

merupakan tanggung jawab ayahnya, oleh Sha>fi’i> dijadikan dasar 

untuk menetapkan adanya hak ijba>r pada anak yang belm dewasa, 

dengan catatan bahwa gadis berhak memilih untuk meneruskan 

perkawinan atau bercerai kalau kelak telah dewasa.
58

 

Untuk anak gadis dewasa, ima>m Sha>fi’i> memandang adanya 

hak yang berimbang antara ayah (wali) dengan anak gadisnya. Namun 

ada penekanan bahwa ayah ialah berhak dalam menentukan urusan 

perkawinan anak gadisnya. Dasar penetapan hampir sama dengan 

yang digunakan oleh ima>m Ma>lik yakni dengan didasarkan faham 

sebaliknya atas h}adith yang mengutarakan seorang janda lebih berhak 

kepada dirinya. Kesimpulan ini didukung dengan ungkapan dari 

Sha>fi’i> bahwa izin gadis bukanlah suatu keharusan tetapi hanya 

sekedar pilihan.
59

 Dan untuk perkawinan janda, diharuskan adanya 

izin secara tegas dari yang bersangkutan. Seorang janda lebih berhak 

terhadap dirinya sehingga untuk menyempurnakan perkawinan 

haruslah dengan persetujuan yang bersangkutan. 
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Ima>m Sha>fi’i> membolehkan adanya pemaksaan nikah tetapi 

dengan tujuh syarat: 

1) Tidak ada permusuhan di antara kedua calon pengantin yang 

nyata, bila ada isu permusuhan tidak menggugurkan haknya. 

2) Tidak adanya permusuha di antara wali dan perempuan tersebut. 

3) Adanya kesetaraan dengan calon suami. 

4) Adanya kemampuan untuk membayar mahar (mahar mithli).
60

 

b. Hak Ijba>r (Kawin Paksa) Menurut Madhhab Hana>fi> 

Pandangan madhhab Hana>fi>  yaitu persetujuan seorang 

perempuan baik janda ataupun gadis harus ada dalam perkawinan. 

Dan sebaliknya, apabila mereka menolak, akad nikah tidak boleh 

dilaksanakan meskipun itu oleh ayahnya sendiri. Dasar penetapan 

harus adanya persetujuan gadis dalam perkawinan adalah: pertama, 

dalam kasus yang menimpa al- Khansa> Ibn al- Khidam yaitu al- 

Khansa> yang menemui Nabi dan melaporkan kasus yang menimpa 

dirinya, dimana dia dinikahkan ayahnya kepada anak saudara ayahnya 

yang tidak ia senangi. Nabi balik bertanya, “ apakah kamu diminta 

izin (persetujuan)? Jawab al-Khasna> “saya tidak senang dengan 

pilihan ayah saya”. Nabi kemudian menyuruhnya pergi dan 

menetapkan hukum perkawinan tidak sah, seraya bersabda “nikahlah 

dengan orang yang kamu senangi”. Al-Khansa>  menjawab “ bisa saja 

aku menerima pilihan ayah, tetapi aku ingin agar para wanita 
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mengetahui bahwa seorang ayah tidak berhak memaksakan 

kehendaknya untuk menikahkan anak putrinya dan Nabi setuju”. 

Ditambah lagi al-Khasna> bahwa Nabi tidak minta keterangan apakah 

dia gadis atau janda.
61

 Dari kasus al-Khasna> menjadi salah satu 

rujukan bahwa tidak ada perbedaan antara gadis atau janda tentang 

harus adanya persetujuan dari yang bersangkutan dalam sebuah 

perkawinan. 

Dan dalam dasar h}adi>th yang kedua yang digunakan ima>m 

Hana>fi>  adalah h}adi>th yang menyatakan bahwa seorang wali boleh 

menikahkan gadis dengan syarat sang calon setuju dengan perkawinan 

tersebut  yang tanpa persetujuannya cukup dengan diamnya, 

sebaliknya apabila menolak sang gadis tidak boleh dipaksa. Dari 

pandangan ima>m Hana>fi>  ini maka dapat disimpulkan bahwa 

persetujuan calon mempelai, baik gadis ataupun janda, maka 

persetujuannya ialah yang sangat menentukan. Di mana persetujuan 

dari gadis cukup dengan diamnya sedangkan janda harus dinyatakan 

dengan tegas. 

c. Hak Ijba>r (Kawin Paksa) Menurut Madhhab Ma>liki> 

Menurut pandangan Ima>m Ma>lik seorang ayah memiliki hak 

untuk memaksa anak gadisnya (hak ijba>r) untuk nikah, dan hak ini 

hanya dimiliki oleh seorang ayah. Disebutkan oleh orang yang boleh 

memaksa perempuan menikah hanyalah ayah terhadap anak gadisnya, 
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dan terhadap anak laki-laki kecil, tuan terhadap hambanya (yang 

belum dewasa), dan wali terhadap anak yatim. Wali di luar ayah 

hanya boleh menikahkan apabila ada persetujuan dari gadis yang 

bersangkutan. 

Adanya kekuasaan yang lebih bagi wali dalam hal persetujuan 

pada perkawinan anak gadisnya, Ima>m Ma>lik memberikan 

kesimpulan bahwa janda jauh lebih berhak memberikan persetujuan 

pada perkawinannya. Oleh karena itu hukum meminta persetujuan 

gadis dalam perkawinan adalah sunnah bukan wajib.
62

 

d. Hak Ijba>r (Kawin Paksa) Menurut Madhhab Hamba>li> 

Ibn Quda>mah dari Maddhab Hamba>li> mengklaim, ulama 

sepakat adanya hak ijba>r wali untuk menikahkan gadis yang belum 

dewasa, baik wanita yang bersangkutan senang atau tidak, dengan 

syarat ialah sekufu. Bahkan Ibn Quda>mah sendiri berpendapat bahwa 

seorang ayah berhak memaksa anak gadisnya, baik yang dewasa atau 

yang belum, untuk menikahkan dengan pria yang sekufu walaupun 

perempuan tersebut tidak senang. Masih dalam hal yang sama, dasar 

bolehnya menikahkan gadis yang belum dewasa adalah at-Ta>laq 

(65):4. Dalam ayat ini, pada prinsipnya berbicara mengenai masa 

iddah seorang perempuan yang belum haid ataupun perempuan yang 

sudah haid. Logika sederhananya adalah iddah muncul karena talaq, 

dan talaq muncul karena menikah. Secara tersirat ayat ini 
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menunjukkan bolehnya seorang perempuan yang belum haid (belum 

dewasa) untuk menikah. Sedangkan dasar h}adi>th bolehnya 

menikahkan perempuan yang belum dewasa, menurut Ibn Quda>mah 

ialah tindakan Nabi yang menikahi ‘A>isyah ketika masih berumur 

enam tahun dan mengadakan hubungan seksual setelah beumur 

sembilan tahun.
63

 

Berbeda dengan Ibn Quda>mah, menurut Ibn Qayyim al- 

jawzi>yah pendapat kelompok yang mengatakan persetujuan gadis 

tidak dibutuhkan untuk perkawinannya didasarkan pada kebalikan 

paham h}adi>th “ seorang janda lebih berhak pada dirinya dari pada 

wali”. Pendapat ini ditolak oleh Ibn Qayyim al- Jawzi>yah dengan 

mengatakan bahwa tunjukan langsung h}adi>th ini mestinya harus lebih 

diutamakan dari pada mengambil makna sebaliknya. Sebab penetapan 

hukum kasus tertentu belum tentu menetapkan hukum sebaliknya, bisa 

jadi suatu kasus lain memiliki dasar hukumnya sendiri. Dan alasan 

paling kuat menolak pendapat kelompok tersebut adalah h}adi>th Nabi 

yang menyuruh minta persetujuan untuk perkawinan seorang gadis.
64

 

5. Independensi Perempuan dalam Memilih Pasangan 

Independensi perempuan sering diartikan dengan kemandirian 

kaum perempuan, sehingga tidak bergantung pada orang lain dan suami 

dalam urusan ekonomi dan peningkatan taraf hidup keluarga. Perempuan 
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yang mandiri akan dapat lebih berdaya baik dalam keluarga maupun 

masyarakat.
65

 

Perempuan seperti halnya laki-laki sangat bebas dalam menikah 

dan memilih pasangan. Tidaklah benar pernikahan perempuan yang 

baligh dilakukan tanpa persetujuannya. Tidak seorang pun yang berhak 

memaksa seorang perempuan untuk menikah atau memilih pasangan 

tertentu walaupun itu ayah, ibu, kakek, dan saudaranya.
66

  

Ima>m S{a>diq berkata, “hendaknya mereka memperoleh izin dari 

perempuan yang perawan dan bukan perawan dalam pernikahan. Dan 

pernikahan tanpa kerelaan adalah tidak benar.” 

Ima>m S{a>diq berkata tentang seorang laki-laki yang ingin 

menikahkan saudarinya,” harus meminta izin dari perempuan itu sendiri. 

Apabila dia diam, maka diamnya adalah setuju. Adapun tanpa 

persetujuannya maka pernikahannya tidak benar.” Oleh karena itu, dalam 

sahnya pernikahan, persetujuan seorang perempuan adalah perlu, baik 

perawan maupun bukan perawan. Di sini terdapat sebuah pertanyaan, 

apakah dalam sahnya pernikahan seorang perempuan disamping 

persetujuannya, juga harus terdapat persetujuan ayah atau kakek ataukah 

tidak? Dalam jawaban pertanyaan ini secara detail, mereka mengatakan 

bahwa apabila perempuan tersebut bukan perawan, maka tidak perlu izin 

ayah atau kakek dan dia sendiri secara independen bisa mengambil 

keputusan. Di dalam h{adi>th- h{adi>th juga dijelaskan tentang topik ini. 
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Ima>m S{a>diq berkenaan dengan pernikahan perempuan bukan 

perawan dengan mengatakan,”Dia lebih berhak berkenaan dengan dirinya 

dari pada orang lain. Apabila dia dulu pernah menikah, maka dia bisa 

memilih lelaki yang dia sukai untuk menikah lagi.”
67

 

Ima>m Sadiq mengatakan,”Seorang perempuan yang bukan 

perawan bisa menikah tanpa izin ayahnya apaabila tidaka da masalah 

baginya.” Namun jika perempuan tersebut perawan maka mayoritas ahli 

fikih berpendapat bahwa sahnya pernikahan tergantung kepada izin ayah 

atau kakeknya. 

Ima>m S{a>diq mengatakan,” seorang perempuan perawan yang 

mempunyai ayah, maka hendaknya tidak menikah tanpa seizin ayahnya.” 

Kebebasan atau independensi perempuan perawan dalam memilih 

pasangan hanya terbatas pada izin ayah atau kakek. Namun batasan ini 

tidak hanya bermanfaat bagi dirinya tetapi juga bagi kemaslahatannya. Ini 

karena perempuan perawan sebelumnya tidak pernah menikah dan tidak 

mempunyai pengalaman dalam hal ini dan karena malu, dia tidak bisa 

meneliti secara sempurna laki-laki yang meminangnya. Maka, dia 

memerlukan penasihat yang penyayang dan berpengalaman sehingga dia 

dapat memanfaatkan arahan-arahan sang penasihat sementara ayah dan 

kakek adalah individu-individu terbaik yang mampu membantu putri dan 

cucu perempuannya.
68
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Di samping itu, musyawarah dan izin ayah juga mempunyai faedah 

lain, yaitu menghormati ayah serta meminta persetujuan dan kerja 

samanya. Tidak diragukan lagi bahwa hal ini untuk mengokohkan ikatan 

kekeluargaan dan kehidupan masa depan si perempuan serta membantu 

menyelesaikan problem-problem yang mungkin timbul dan berpengaruh 

terhadap kemaslahatannya. Dikatakan bahwa ada dua hal yang 

dikecualikan dalam perlunya meminta izin ayah, yaitu: 

a. Apabila tidak ada ayah atau kakek untuk dimintai izin. 

b. Perempuan tersebut perlu menikah dan laki-laki (peminang) telah 

sangat sesuai baginya. Namun, sang ayah tanpa alasan yang tepat 

selalu beralasan dan menolaknya Maka, para fuqaha dalam hal ini 

mengizinkan perempuan atau perawan untuk menikah dengan laki-

laki dambaannya tanpa izin ayahnya. 

B. Hak Asasi Manusia Tentang Perkawinan Paksa 

1. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) 

 Pengertian HAM seperti yang dikemukakan oleh Jan Materson 

dan Komisi Hak Asasi Manusia PBB ialah hak-hak yang melekat pada 

manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup dengan 

manusia.
69

 Pengertian tersebut dapat dibaca, Teaching Human Rights yang 

maknanya luas, sehingga tentu saja masih ada hak-hak dasar yang belum 

mencakup di dalam Universal Declaration of Human Rights. Maksud pada 

kalimat “mustahil dapat hidup sebagai manusia” hendaklah diartikan 
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“mustahil dapat hidup sebagai manusia yang bertanggung jawab”. Alasan 

penambahan istilah bertanggung jawab ialah di samping manusia memiliki 

hak, juga memiliki tanggung jawab atas segala yang di lakukannya.
70

 

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh 

Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh 

karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. 

Meskipun demikian bukan berarti manusia dengan hak-haknya itu dapat 

berbuat semau-maunya. Sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang 

dapat dikategorikan memperkosa hak asasi orang lain, maka ia harus 

mempertanggung jawabkan perbuatannya. Pada hakikatnya HAM terdiri 

atas dua hak dasar yang paling fundamental, ialah hak persamaan dan hak 

kebebasan .
71

 

Hal ini menunjukkan betapa urgennya Hak Asasi Manusia yang 

diidentikkan dengan kebebasan-kebebasan dasar. Lebih jelas HAM (Hak 

Asasi Manusia) merupakan prinsip-prinsip kemanusian yang tidak boleh 

dilanggar demi meletakkan derajat manusia pada posisi yang sebenarnya. 

Kebebasan dasar dalam hubungannya dengan perkawinan dan hubungan 

keluarga, misalnya mempunyai hak yang sama untuk melakukan 

perkawinan, bebas memilih pasangan dan untuk melangsungkan 

perkawinan atas dasar persetujuan yang bebas dan sepenuhnya, serta hak 

dan kebebasan yang lain.
72
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2. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia DUHAM merupakan 

sebagai standar umum keberhasilan semua manusia dan semua bangsa 

dengan tujuan bahwa setiap individu dan setiap organ masyarakat, dengan 

senantiasa mengingat deklarasi ini, akan berusaha melalui cara pengajaran 

dan pendidikan untuk memajukan penghormatan terhadap hak dan 

kebebasan, dan memalui upaya-upaya ini setiap manusia memiliki hak 

untuk meneruskan keturunan dengan jalan menikah dan berkeluarga 

sebagai hak asasi manusia pemberian Tuhan. Meskipun demikian aturan 

pernikahan dan berkeluarga tersebut harus dijamin oleh lembaga yang 

berwenang agar pelaksanaannya berjalan dengan tertib.
73

  

Menurut DUHAM, keluarga merupakan sebuah kesatuan alamiah 

dan fundamental dari masyarakat. Oleh sebab itu, hak ini harus mendapat 

perlindungan dari masyarakat dan negara. DUHAM menegaskan bahwa 

pelaksanaan hak tersebut harus dilakukan tanpa pengecualian apapun, 

termasuk berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, 

politik atau pendapat yang berlainan, kebangsaan atau kemasyarakatan, 

hak milik, kelahiran atau pun kedudukan lain. Demikian juga, perbedaan 

tidak boleh didasarkan atas dasar kedudukan politik.  
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3. Hak Asasi Manusia (HAM) Tentang Kebebasan Perempuan dalam 

Memilih Pasangan 

Kehidupan manusia yang bersinggungan di dalam pergaulan sering 

menimbulkan konflik. Upaya memperoleh kebutuhan hidup yang 

kompetitif sering juga melahirkan pelanggaran berbagai Hak Asasi 

Manusia. Oleh karena itu kehidupan kelompok masyarakat yang 

bagaimanapun kecilnya tetap memerlukan pengaturan agar pergaulan 

dapat berjalan dengan tertib.
74

 

Dalam Pasal 2 UDHR dijelaskan: 

Setiap orang mempunyai hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang 

tercantum di dalam deklarasi ini tanpa perbedaan apapun seperti 

perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, tahanan politik 

atau paham yang lain, nasional atau asal-usul sosial, hak milik, kelahiran 

ataupun status yang lain. Lagi pula, tidak boleh mengadakan perbedaan 

atas dasar perbedaan politik, kedudukan hukum atau status internasional 

dari negara atau wilayah di mana orang tersebut termasuk, baik negara 

merdeka, wilayah perwalian, wilayah yang tidak berpemerintah sendiri 

atau di bawah wilayah lain yang kedaulatannya dibatasi.
75

  

Hak memilih dan berkeluarga setiap manusia memiliki hak untuk 

meneruskan keturunan dengan jalan menikah dan berkeluarga sebagai hak 

asasi manusia pemeberian Tuhan. Meskipun dengan demikian aturan 

pernikahan dan berkeluarga tersebut harus dijamin oleh lembaga yang 
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berwenan agar pelaksanaannya berjalan dengan tertib. UDHR menjamin 

hak setiap orang yang sudah dewasa untuk menikah dan berkeluarga 

sesuai dengan pasal 16 ayat 1, 2, 3 yang berbunyi
76

: 

1. Laki- laki dan wanita yang telah dewasa, tanpa pembatasan atas dasar 

perbedaan ras, kebangsaan, dan agama mempunyai hak untuk 

menikah dan mendirikan rumah tangga. Mereka mempunyai hak yang 

sama dalam pernikahan, selama pernikahan masih berlangsung dan 

waktu perceraian. 

2. Pernikahan dianggap terjadi hanya dengan persetujuan yang bebas 

sepenuhnya dari kedua belah pihak calon mempelai. 

3. Keluarga adalah unit kelompok masyarakat yang alami dan asasi serta 

berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara. 

Adna Buyung Nasution, seorang pemikir dan pakar hukum di 

Indonesia pernah memberi pandangan tentang keluarga dan pelaksanaan 

HAM pada diskusi panel di YISC Al Azhar, 7 januari 1995 sebagai 

berikut, “Suami atau isteri yang menyadari bahwa keduanya merupakan 

ciptaan Allah yang berbeda latar belakang, tingkat ekonomi, intelektual, 

budaya, dan sosial, yang atas perbedaan ini saling menghargai dan 

menghormati aadalah sesungguhnya merupakan pelaksanaan HAM yang 

hakiki”.
77

 

Pernikahan adalak suatu proses belajar untuk mengetahui pribadi 

masing- masing (suami-isteri). Dengan menyadari bahwa antara satu sama 
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lain sewaktu- waktu bisa terjadi perbedaan pendapat, maka dengan 

sendirinya perlu bersiap-siap untuk suatu waktu dapat terjadi perselisihan. 

Yang pokok disini perbedaan ini hendaklah tidak dipertajam, bahkan 

sebaliknya perlu dipupuk saling pengertian sehingga dapat dihindari 

perselisihan tersebut.
78

 

Oleh karena itu, hukum kenegaraan dan agama mengatur masalah 

pernikahan ini secara serius dan menjamin keadilan hubungan di antara 

mereka. Ada 3 hal penting yang selalu perlu dijaga yaitu
79

: 

a. Hubungan antara kedua belah pihak (pria dan wanita) harus didasarkan 

prinsip kesukarelaan dan kesepakatan kedua pihak. Seorang wanita 

tidak boleh dinikahi tanpa persetujuannya. 

b. Hubungan pernikahan harus dilakukan secara terbuka dan disaksikan 

orang, tidak boleh dilakukan secara rahasia dan sembunyi-sembunyi 

seperti perbuatan jahat, harus melalui perbuatan ijab kabul secara tegas 

disaksikan oleh beberapa orang, sehingga tidak meragukan karena 

diketahui orang banyak dan disunnatkan diadakan penyelenggaraan 

upacara atau walimah. 

c. Pernikahan harus dilandasi niat untuk hidup bersama dengan kekal, 

bukan untuk sementara waktu. Jika didasarkan pada niat sementara 

waktu maka pernikahan itu tidak sah.
80
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BAB III 

PRAKTIK PERKAWINAN PAKSA DI DESA MOJOREJO KECAMATAN 

KEBONSARI KABUPATEN MADIUN 

 

A. Profil  Umum Desa Mojorejo 

1. Kondisi Geografis 

Desa Mojorejo merupakan salah satu desa dari wilayah Kecamatan 

Kebonsari Kabupaten Madiun. Desa Mojorejo merupakan daerah dataran 

rendah dengan suhu sedang dan kondisi tanah yang subur. Desa ini 

memiliki luas wilayah 238, 7000 Ha dan terbagi dalam 14 RT atau 7 RW 

yang tersebar di tiga wilayah pemerintahan dusun (kamituwan; 

kamituwo.red), yaitu: Gantrung (dua RT: 13 dan 14), Kerjo (enam RT: 7 

sampai 12), dan Mojorejo (enam RT: 1 sampai dengan 6).
81

 

Batas daerah atau wilayah Desa Mojorejo, Kabupaten Madiun 

adalah sebagai berikut: 

1. Sebelah barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Magetan, yaitu 

desa Kedung Panji Kecamatan Lembeyan (sungai madiun-magetan). 

Jika sebelumnya antara Kedung Panji dan Mojorejo hanya bisa 

dijangkau dengan rakit (gethek) yang ada di daerah Singkal 

(mojorejo) dan area makam “Lembu Putih”, atau memutar lewat desa 

Tambang Ponorogo dan Jembatan Jati Desa Rejosari, namun pada 
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tahun 2012 setelah diresmikannya jembatan “Pak Dhe Karwo” akses 

ke dan dari Kedung Panji menjadi semakin mudah.  

2. Sebelah selatan berbatasan Desa Palur 

3. Sebelah timur berbatasan Desa Sidorejo 

4. Sebelah utara berbatasan Desa Rejosari 

5. Kecamatan sebelah utara yaitu Kecamatan Kebonsari 

6. Kecamatan sebelah selatan yaitu Kecamatan Kebonsari 

7. Kecamatan sebelah timur yaitu Kecamatan Kebonsari 

8. Kecamatan sebelah barat yaitu Kecamatan Lembeyan Magetan
82

 

Kondisi Geografis Desa Mojorejo dilihat dari letaknya berbatasan 

dengan: Dusun Gantrung terletak di bagian timur desa Mojorejo yaitu 

jalan menuju pasar Dolopo, sedangkan Kerjo berada di sekitar 

perempatan lampu merah Kerjo, dan mojorejo berada di sebelah utaranya. 

Semua penduduk Mojorejo menganut ajaran Islam, sekalipun terdapat 

beberapa aliran yang dianut, diantaranya adalah NU, Muhammadiyah, 

LDII, Semarah, Jamaah Tabligh (khuruj/jaulah), dan Islam kejawen.
83

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Desa Mojorejo menunjukkan 

bahwa jumlah penduduk di Desa Mojorejo sampai dengan awal tahun 

2018 secara keseluruhan adalah 2.567 jiwa yang terdiri dari laki-laki 

1.257 jiwa dan perempuan 1.310 jiwa yang mencakup 824 Kepala 

Keluarga.
84
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Tabel 3.1 

Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin.
85

 

 

Jenis Kelamin Jumlah 

Laki-laki 1.257 

Perempuan 1.310 

Jumlah 2.567 

 

2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat 

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Mojorejo dibagi menjadi tiga 

tingkatan, yaitu golongan ekonomi kebawah, menengah,dan atas. 

Masyarakat Desa Mojorejo mata pencahariannya didominasi oleh 

pengusaha kecil menengah, petani, buruh tani, dan PNS.
86

 

Selain itu masyarakat Desa Mojorejo berprofesi sebagai sopir, 

tukang batu/kayu. 

Tabel 3.2 

Mata Pencaharian 

 

Uraian Jumlah 

Petani 58 Orang 

Buruh Tani 45 Orang 

PNS 83 Orang 

Pedagang 25 Orang 

Montir 3 Orang 

PRT(Pembantu Rumah Tangga) 27 Orang 

TNI/POLRI 8 Orang 

Guru 19 Orang 

Pengusaha 9 Orang 

Sopir 5 Orang 

Tukang Cukur 3 Orang 

Tukang Batu/Kayu 12 Orang 
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Dalam kehidupan keagamaan masyarakatnya yang mendominasi 

perilaku sosial budaya terbukti dengan sifat dan kebiasaan adat yang telah 

ada sejak dahulu atau turun-temurun, yaitu: 

a. Gotong royong 

b. Kekeluargaan 

c. Pendidikan dan kehidupan keagamaan 

d. Kepercayaan yang kuat dan patuh terhadap agama Islam
87

 

Tabel 3.3 

Jumlah Pemeluk Agama
88

 

 

Agama Jumlah 

Islam 2.068 

Kristen - 

Katolik - 

Hindu - 

Budha - 

 

 Dari hasil penelitian di lapangan, masyarakat di Desa Mojorejo 

dalam tingkat pemahaman Agama Islam cukup baik. Banyak di antara 

mereka yang taat menjalankan ajaran agama seperti shalat, zakat, puasa 

dan ibadah-ibadah lain yang baik berhubungan langsung dengan Allah 

SWT maupun dengan sesama manusia. Ditemukan Masyarakat Desa 

Mojorejo yang pemahaman agamanya masih kurang, akan tetapi hal 

tersebut tidak terlalu mendominasi.
89
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3. Profil Informan Yang Diteliti Penulis 

a. Informan Pertama 

Informan pertama adalah saudari Matin yang berkerja sebagai 

ibu rumah tangga berumur 27 lahir di Madiun 8 agustus 1983 dan 

telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, menikah tahun 2010. 

Setelah menikah tetap tinggal di tempat kediaman di  Desa Mojorejo 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. 

b. Informan Kedua 

Informan kedua adalah saudari Susanti lahir di Madiun 31 

Desember 1991 menikah pada tahun 2014 belum dikaruniai anak. 

Informan tidak bekerja. Tempat kediaman di Desa Mojorejo 

Kecamatan Kebonsari Madiun. 

c. Informan ketiga 

Informan ketiga adalah saudari Natia lahir di Madiun 02 Mei 

1975 menikah pada tahun 2004 belum dikaruniai anak dan sekarang 

resmi bercerai dengan suaminya. Informan ini tidak bekerja. Tempat 

kediaman di Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Madiun. 

Tabel 3.4 

Perkawinan Paksa di Desa Mojorejo Kebonsari Madiun 

 

No Nama 

Keterangan Pernikahan 

Keterangan 

/ Proses 
Tahun 

Nikah 

Status 

Sekarang 

Status 

sebelum 

menikah 

1. Matin 2010 Bersuami Janda Menurut 

orang tua 

2. Susanti 2014 Bersuami Perawan Menurut 

orang tua 

3. Natia 2004 Janda Perawan Di paksa 
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d. Informan keempat 

Informan keempat adalah Bapak Arji (wali) dari saudari Matin. 

Lahir di Ponorogo 28 Juli 1956. Pekerjaan tani dan dikaruniai 5 orang 

anak. 

e. Informan kelima 

Informan kelima adalah Bapak Muhsin (wali) dari saudari 

Susanti. Lahir di Madiun 4 April 1968. Pekerjaan tani dan dikaruniai 3 

orang anak. 

f. Informan keenam 

Informan keenam adalah Bapak udin(Alm) (wali) dari saudari 

Naitia. Lahir di Magetan 19 September 1938. Pekerjaan Tani dan 

dikaruniai 8 orang anak. 

B. Pandangan dan Pengalaman Informan tentang Perkawinan Paksa 

Perkawinan paksa yang terdapat dalam sebagian masyarakat di desa 

Mojorejo masih terdapat keragaman pemahaman tentang kawin paksa itu 

sendiri, demikian juga sebagian masyarakat tidak memiliki kejelasan dalam 

perkawinan paksa (ijba>r). Dalam perkawinan secara paksa ini dilandasi oleh 

berbagai faktor,antara lain keinginan orang tua, dan orang tua melakukan 

perkawinan secara paksa terhadap anak-anak mereka didasarkan berbagai 

alasan antara lain, kekhawatiran orang tua bahwa anak mereka akan mendapat 

pendamping yang tidak bertanggung jawab, dan untuk mendekatkan hubungan 

tali persaudaraan yang telah jauh. 



53 
 

 

 

Di dalam wawancara ini memuat beberapa pendapat/tanggapan dari 

perempuan sebagai korban perkawinan paksa yaitu saudari Matin dan saudari 

Susanti , dan saudari Natia.  

Pandangan informan (saudari Susanti) mengatakan: 

Perkawinan yang didasarkan atas kehendak orang tua bukan atas 

kerelaan dari anaknya secara langsung pasti akan berpengaruh 

terhadap keharmonisan rumah tangga nantinya yang apabila dari awal 

suatu perkawinan tidak ada rasa cinta bisa jadi setelah menikah tetap 

saja tidak ada rasa cinta diantara kedua orang yang dijodohkan. Karena 

yang sewaktu pacaran saling cinta saja bisa jadi musuhan setelah 

menikah apalagi yang dari awal sama sekali tidak ada rasa cinta karena 

dipaksa menikah.
90

 

 

    Kawin paksa dapat diketahui bahwa setiap orang mempunyai hak 

masing-masing terutama dalam memilih pasangan. Misalnya dalam hak bapak 

dan kakek sebagai orang tua yang dalam hal ini walaupun mereka masing-

masing mempunyai hak untuk mengawinkan anak-anaknya. Anak di sini juga 

mempunyai hak karena anaklah yang akan menjalani perkawinan. Jangan 

sampai hak yang dimiliki si anak menjadikan terperosot dalam lubang apalagi 

dalam lubang kemaksiatan. Oleh karena itu keduanya harus saling 

menghormati terhadap hak yang dimiliki masing-masing. Anak juga 

menghormati hak ijba>r  yang dimiliki orang tua begitu sebaliknya orang tua 

juga harus menghormati hak anak yang akan menjalani perkawinan.  

Berbeda dengan informan kedua saudari Natia ini ia mengatakan: 

Perkawinan yang sudah tidak ada gairah dalam menjalani rumah 

tangga, tidak ada cinta antara kedua belah pihak, tidak peduli terhadap 

keluarga, sering berselisih tanpa adanyakesadaran salah satu pihak 

maka bisa jadi perkawinan itu akan berujung perceraian dan tidak lain 

yang menjadi korban adalah anak-anak dari hasil perjodohan. Dan 
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perkawinan yang dilaksanakan dengan cara paksaan pasti akan 

berujung pada ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena salah 

satu pihak merasa tidak nyaman dengan perjodohannya itu. Terlebih 

banyak menimbulkan konflik yang berujung perceraian seperti yang 

saya alami ternyata ketika sudah menikah dalam kurun waktu berapa 

tahun dia mau bekerja, setelah itu dian berhenti bekerja dan hanya 

mengharapkan hasil sawah saya dan mulai berkata keras dan kasar 

dengan saya dan ibu saya,karena tidak ada pendapatan tiap harinya 

saya juga marah karena saya juga butuk untuk kebutuhan keluarga. 

Mungkin karena suami saya malu atau bagaimana, dia pergi dari 

rumah selama  3 tahun Dan bulan Juni kemarin saya mendatangi 

Pengadilan Agama untuk mendaftarkan perceraian dan alhamdulillah 

setelah hari Raya Idul Fitri tanggal 17 juni saya sidang pertama,dan 

inilah mbak ida hasil perkawinan paksa dari keluarga saya.
91

 

 

Berbeda juga dengan informan yang ketiga (saudari Matin) yang 

mengatakan:  

Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral dan saya sebagai 

perempuan harus patuh kepada orang tua saya yang menganggap 

bahwa mereka mempunyai hak penuh untuk menikahkan  sang anak 

dan sang anak harus mau menuruti keinginannya sebagai tanda anak 

yang berbakti kepada orang tua. Maka dengan itu saya pun sebelumnya 

tidak mengenal laki-laki tersebut, kami baru mengenal setelah 

dikenalkan orang tua kami berdua. Dan kami tidak melalui proses 

pacaran ataupun sebangsa hal itu, dalam waktu satu bulan langsung 

dinikahkan kedua orang tua kami. Orang tua memaksa saya untuk 

menikah dengan laki-laki yang baru saya kenal. Selain itu juga saya 

tidak berani menolak karena dengan alasan saya takut kualat,dan umur 

saya ketika itu sudah mencukupi dan saya janda.
92

 

 

Perkawinan paksa pada masyarakat di Desa Mojorejo sebenarnya 

bukan merupakan tradisi turun temurun. Akan tetapi ada sebagian orang yang 

masih meyakini bahwa dengan perjodohan atau mengawinkan dengan pilihan 

orang tua dapat menjadi pilihan yang baik bagi anaknya.
93

 

Orang tua memaksa anak perempuannya untuk menikah karena tidak 

mau anaknya hidup dengan laki-laki yang tidak bertanggung jawab apabila 
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nanti hidup berumah tangga. Seperti ungkapan Bapak Arji  yang mengatakan, 

“Keinginan saya menikahkan anak saya hanya ingin tali persaudaraan yang 

sudah terjalin tidak putus ditengah jalan, karena saya sudah berteman lama 

dan paham betul tentang anak laki-laki teman saya, tanpa harus menunggu 

persetuan anak saya”.
94

 

Dalam proses pemilihan pasangan orang tua sangat berperan aktif. 

Mulai dari memilihkan, mempertimbangkan, dan menentukan siapa calon 

yang tepat untuk dapat menikah dengan anaknya. Semua itu dilakukan oleh 

orang tua karena semata-mata demi kebahagiaan dan masa depan anak yang 

merupakan tanggung jawab penuh dari orang tua. 

Demi terwujudnya harapan para orang tua, maka orang tua merasa 

berhak melakukan apa saja demi kebahagiaan dan masa depan anaknya, 

bahkan ada seorang ayah yang melakukan ancaman ketika anaknya menolak 

untuk dinikahkan dengan laki-laki pilihan orang tuanya. Ancaman tersebut 

berupa ancaman yang berupa ancaman secara psikologis misalnya dengan 

anak durhaka, kalau menolak sulit dapat jodoh, dan ada yang sampai 

mengungkapkan akan bakal kualat nantinya. 

Banyak hal yang dilakukan orang tua yang dijadikan antisipasi agar 

anak perempuannya tidak menolak pilihan orang tua. Walaupun mereka tahu 

bahwa hal tersebut tidak baik, akan tetapi mereka tetap melaksanakannya. 

Karena pada hakikatnya dilakukan untuk masa depan anaknya serta tujuan 

dari pernikahan itu sendiri. 
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Ada sebagian orang tua yang masih menganggap bahwa perkawinan 

paksa merupakan hal baik untuk anak gadisnya. Hal ini dilatar belakangi oleh 

orang tua yang melakukan perkawinan paksa terhadap anaknya yang kurang 

paham akan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. 

Sebagaimana penjelasan dari Bapak Muhsin yang mengatakan  

Hak mengawinkan anak gadis adalah hak dari orang tua, yaitu 

ayahnya sendiri. Dan anak harus mengikuti apa yang dikatakan orang 

tua dan harus mau dikawinkan dengan pilihan orang tua.Orang tua 

memaksa anak perempuan untuk menikah karena tidak mau anak 

gadisnya hidup dengan laki-laki yang tidak bisa bertanggung jawab 

dan berkelakuan baik.
95

 

 

Perkawinan paksa pada masyarakat di Desa Mojorejo sebenarnya 

bukan merupakan tradisi turun temurun. Akan tetapi ada sebagian orang yang 

masih meyakini bahwa dengan perkawinan oaksa dengan pilihan orang tua 

dapat menjadi pilihan yang baik bagi anaknya. 

Dalam proses pemilihan pasangan orang tua sangat berperan aktif. 

Mulai dari memilihkan, mempertimbangkan, dan menentukan siapa calon 

yang tepat untuk dapat menikah dengan anaknya. Semua itu dilakukan oleh 

orang tua karena semata-mata demi kebahagiaan dan masa depan sang anak 

yang merupakan tanggung jawab penuh dari orang tua. 

Demi terwujudnya harapan para orang tua, maka orang tua merasa 

berhak melakukan apa saja demi kebahagiaan dan masa depan 

anaknya,bahkan ada seorang ayah yang melakukan ancaman ketika anaknya 
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menolak untuk dinikahkan dengan laki-laki pilihan orang tuanya. Ancaman 

tersebut berupa ancaman secara psikologis, misalnya dengan “anak durhaka”
96

 

Banyak hal yang dilakukan orang tua yang dijadikan antisipasi agar 

anak perempuannya tidak menolak pilihan orang tua. Walaupun mereka tahu 

bahwa hal tersebut tidak baik, akan tetapi mereka tetap melaksanakannya, 

Karena pada hakikatnya dilakukan untuk masa depan anaknya. Akan tetapi 

ada beberapa kasus kawin paksa yang terjadi di Desa Mojorejo tidak terwujud 

seperti yang diharapkan oleh orang tuanya. 

C. Pandangan dan Pengalaman Informan tentang Independensi Perempuan 

dalam Memilih Pasangan 

Para perempuan dalam memilih pasangan hidup memang memiliki 

berbagai karakter dalam memilih pasangannya yang cocok untuk menjadi 

suami yang cocok dalam kehidupan rumah tangganya nanti. Akan tetapi, 

orang tua memaksa anak perempuannya untuk dinikahkan pada pilihan orang 

tua yang kenyataanya perempuan tersebut belum saling mengetahui. Hal itu 

banyak dilakukan oleh orang tua di Mojorejo, yang tujuannya untuk 

mendapatkan menantu yang cocok untuk anaknya. 

Para perempuan yang dinikahkan paksa oleh pilihan orang tua ada 

berbagai macam alasan mengapa mereka di perlakukan seperti itu. Seperti 

yang dikatakan oleh Natia,  “saya tidak mencintai pasangan saya mbak karena 

saya sama sekali tidak mencintai dia dan dalam memilih pasangan menurut 

saya harus ada rasa cinta, sedangkan ini saya tidak mencintai orang yang tidak 
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saya cintai seperti ini, akan tetapi bagaimana saya menolak pemaksaan orang 

tua saya dan apabila saya tolak di katakan durhaka.”
97

 

Berbeda dengan informan kedua (saudari Susanti), ia mengatakan 

“perempuan punya hak dalam memilih pasangan mbak, karena yang 

menjalankan hidup rumah tangganyakan  saya sendiri dan pasangan saya, tapi 

semua itu harus dengan aturan-aturan bukan sembarangan asal suka sama suka 

dan akhirnya saya seperti ini mbak berakhir perceraian.”
98

 

Informan yang ketiga (saudari Matin) mengatakan: 

Dalam memilih pasangan atas kerelaan dan persetujuan kedua belah 

pihak, akan tetapi demi terwujudnya harapan orang tua, maka orang 

tua merasa berhak melakukan apa saja demi kebahagiaan dan masa 

depan anak yang merupakan tanggung jawab penuh orang tua. Dalam 

hal inilah banyak hal yang dilakukan orang tua yang dijadikan 

antisipasi agar anak perempuannya tidak salah dalam memilih 

pasangan hidupnya, maka dengan itu dijadikan antisipasi seorang anak 

agar tidak menolak pilihan orang tua.
99

 

 

Pendapat informan di Desa Mojorejo memang berbeda-beda. Seperti 

yang di paparkan di atas mengenai kebebasan perempuan dalam memilih 

pasangan yang di paksa untuk menikah yang tidak sesuai dengan pilihan 

anaknya, maka bukan berarti pilihan orang tua itu adalah yang terbaik. Semua 

itu tergantung pada masing-masing individu, karena bagaimanapun setiap 

perempuan memiliki hak atas memilih pasangan hidup, meskipun dengan 

alasan darurat sekali harus tetap pada batasan-batasan yang harus 

memperhatikan segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) 

TENTANG PERKAWINAN PAKSA DI DESA MOJOREJO  

KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN 

 

A. Analisis Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia tentang 

Perkawinan Paksa di Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten 

Madiun 

Perkawinan paksa merupakan salah satu fenomena sosial yang timbul 

akibat tidak adanya kerelaan di antara pasangan untuk menjalankan 

perkawinan, tentunya ini merupakan gejala sosial dan masalah yang timbul di 

tengah-tengah masyarakat kita, maka perkawinan harus didasarkan atas 

persetujuan kedua calon mempelai yang mempunyai maksud agar suami dan 

isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula 

dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui kedua belah pihak 

yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa adanya paksaan dari pihak 

manapun. 

Diantara tuntutan yang dikehendaki adalah adanya jaminan 

perlindungan hukum yang melindungi hak asasinya dibidang perkawinan. 

Para kaum perempuan menghendaki, bahwa prakti-praktik pemaksaan 

perkawinan terhadap anak perempuan dengan alasan bahwa hak memaksa itu 

berada ditangan wali atau orang tua haruslah dikategorikan sebagai perbuatan 

yang tidak dapat dibenarkan, yaitu melanggar Hak Asasi Manusia, oleh karena 
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itu sebuah perkawinan haruslah dalam persetujuan perempuan.
100

 Pemaksaan 

itu sendiri merupakan salah satu bentuk dari sikap orang tua atau keluarga 

yang tidak menghormati hak asasi manusia, karena persoalan perkawinan 

berkaitan dengan pilihan hidup manusia dalam membentuk dan membangun 

kelangsungan hidup keluarga.
101

 

Perkawinan secara paksa telah di lakukan oleh sebagian masyarakat di 

Indonesia khususnya bagi masyarakat di Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari 

Kabupaten Madiun. Perkawinan paksa dilakukan dikarenakan beberapa alasan 

dan faktor, diantaranya: 

1. Keinginan atau kekhawatiran orang tua terhadap anaknya dalam mencari 

pendamping hidup yang kurang bertanggung jawab. 

2. Mendekatkan kembali tali persaudaraan, karena orang tua memiliki 

hubungan pertemanan sejak kecil. 

3. Masih banyak pemahaman orang tua bahwa anak adalah hak milik bagi 

mereka dan kurangnya pemahaman mengenai Hukum Islam dan Hak 

Asasi Manusia. 

Dari berbagai alasan terjadinya perkawinan paksa diatas seharusnya 

tidak bisa dijadikan hak orang tua terhadap seorang anak memilih calon 

pasangannya. Mengenai perkawinan di atas peneliti menanggapi bahwa 

dengan alasan keinginan orang tua untuk mengawinkan anaknya secara 

paksa,karena kerelaan atau permintaan izinnya tetap diprioritaskan agar 

perkawinan bisa menghasilkan suatu perkawinan yang sakinah, mawaddah, 
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warohmah. Bahkan juga dijelaskan di dalam Pasal 13 ayat 1 Konvensi Hak 

Anak yang isinya : 

“Anak mempunyai hak untuk secara bebas menyatakan pendapat; hak 

ini akan mencangkup kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberi 

informasi dan gagasan dalam segala jenis terlepas dari batas negara, baik 

secara lisan, tertulis, maupun tercetak, dalam bentuk seni atau melalui media 

lain menurut pilihan anak yang bersangkutan”. 

Dan juga dalam pasal 16 ayat (2) DUHAM yang berbunyi” 

“Perkawinan hanya dapat dilakukan atas dasar kebebasan dan 

persetujuan penuh dari pihak yang hendak melangsungkan perkawinan”. 

Menurut penulis setelah melihat pernyataan ternyata sudah jelas bahwa 

perkawinan paksa para perempuan di Desa Mojorejo ketika di paksa menikah 

dengan pilihan orang tuanya tanpa ada persetujuan dari anaknya mrupakan 

suatu hal yang wajar. Akan tetapi perkawinan paksa harus ada izin dari anak 

gadisnya ataupun janda yang akan di nikahkan. Dan dalam kenyataannya 

banyak juga orang tua yang justru menikahkan anaknya tanpa seizin anak 

yang akan di nikahkan yang justru anak tersebut yang mendominasi suatu 

masalah. 

Jadi, mengenai pemaksaan perkawinan di Desa Mojorejo rata-rata 

hampir sama meskipun ada beberapa yang berbeda. Untuk menanggulangi 

pemahaman yang salah atau bahkan ketidaktahuan mereka dalam hal 

perkawinan perlu dilakukan kajian dan pengarahan bagi warga desa terhadap 

pemahaman agama. Meskipun ada pendapat yang membolehkan tentang 
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alasan orang tua menikahkan anak perempuannya atau janda di nikahkan 

secara paksa. 

Menurut Hukum Islam perkawinan paksa seperti itu merupakan 

perkawinan yang dilakukan dengan cara pemaksaan atau mengawinkan 

seseorang dengan cara pemaksaan dan keras tidak ada kerelaan diantara dua 

pihak.
102

 

Didalam fiqih Islam, istilah ijba>r sendiri erat kaitannya dengan 

persoalan perkawinan. Dalam fiqih disebutkan bahwa orang yang memiliki 

kekuasaan atau ijba>r adalah ayah atau kalau tidak ada ayah, maka kakeklah 

yang berhak, jadi apabila seorang ayah dikatakan sebagai wali mujbi>r, maka 

di adalah orang yang mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan 

anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang 

bersangkutan dan perkawinan tersebut dipandang sah secara hukum.
103

 

Dengan memahami ijbar diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

kekuasaan seorang ayah terhadap anak gadisnya unuk menikah dengan 

seorang laki-laki, merupakan sebatas mengawinkan dengan asumsi dasar anak 

perempuannya belum atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak 

sendiri.
104
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Adapun para ulama yang membolehkan wali mujbi>r menikahkan tanpa 

izin lebih dahulu pada calon mempelai perempuan, haruslah memenuhi 

beberapa persyaratan antara lain: 

a. Antara wali mujbi>r dan anak perempuannya tidak ada permusuhan. 

b. Laki-laki pilihan wali harus sekufu’ dengan wanita yang dikawinkan. 

c. Antara perempuan dan calon suaminya tidak ada permusuhan. 

d. Maharnya tidak kurang dari mahar mitsil. 

e. Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi nkewajibannya terhadap 

isteri dengan baik dan tidak ada gambaran akan berbuat yang 

menyengsrakan isterinya.
105

 

Dalam wacana yang berkembang secara umum,istilah wali mujbi>r 

sendiri di artikan sebagai orang tua yang memaksa anaknya untuk kawin atau 

menikah dengan pilihannya, buka pilihan anaknya. Oleh karena itu dalam 

tradisi masyarakat yang masih berlaku sampai saat ini kemudian dikenal 

dengan istilah ‚Perkawinan paksa‛ istilah ini sendiri apabila di pahami secara 

mendalam akan memiliki konotasi Ijba>r, yaitu suatu paksaan bagi seseorang u 

ntuk melakukan suatu pekerjaan dengan suatu ancaman yang membahayakan 

terhadap jiwa dan tubuhnya, tanpa ia sendiri mampu melawannya.
106
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B. Analisis Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia tentang 

Indenpendensi Perempuan dalam Memilih Pasangan 

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh 

Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Pada hakikatnya 

HAM terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, ialah hak persamaan 

dan hak kebebasan . Kebebasan dasar dalam hubungannya dengan perkawinan 

dan hubungan keluarga, misalnya mempunyai hak yang sama untuk 

melakukan perkawinan, bebas memilih pasangan dan untuk melangsungkan 

perkawinan atas dasar persetujuan yang bebas dan sepenuhnya, serta hak dan 

kebebasan yang lain. 

Dalam Pasal 2 UDHR dijelaskan: 

Setiap orang mempunyai hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang 

tercantum di dalam deklarasi ini tanpa perbedaan apapun seperti 

perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, tahanan 

politik atau paham yang lain, nasional atau asal-usul sosial, hak milik, 

kelahiran ataupun status yang lain. Lagi pula, tidak boleh mengadakan 

perbedaan atas dasar perbedaan politik, kedudukan hukum atau status 

internasional dari negara atau wilayah di mana orang tersebut 

termasuk, baik negara merdeka, wilayah perwalian, wilayah yang tidak 

berpemerintah sendiri atau di bawah wilayah lain yang kedaulatannya 

dibatasi.
107
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Adanya independensi Perempuan dalam memilih pasangan tidak 

selamanya mendapatkan seorang pemimpin rumah tangga yang baik. Hal ini 

terbukti di beberapa keluarga yang ada di Desa Mojorejo yang dalam memilih 

pasangan penuh dengan tuntutan orang tua atau bisa disebut dengan 

perkawinan paksa. 

Independensi perempuan dalam memilih pasangan hidupnya 

merupakan suatu hal yang seharusnya dihargai para orang tua agar tidak 

semena-mena memilihkan pasangan yang tidak sesuai kemauan anak. Karena 

kalau tidak begitu, hal ini berimbas pada keluarga anak nantinya dan bisa 

mengakibatkan dampak yang negative bagi calon suami dan calon isteri. 

Untuk mewujudkan cita-cita bersama yaitu keluarga yang harmonis 

(sakinah, mawaddah, warrahmah) maka dibutuhkan adanya komunikasi 

antara keduanya adalah sangat penting. Untuk menghindari perselisihan dan 

kesalahpahaman. Akan tetapi, kenyataannya di Desa Mojorejo Kecamatan 

Kebonsari ada perempuan (korban perkawinan paksa) mengatakan “saya tidak 

mencintai pasangan saya mbak karena saya sama sekali tidak mencintai dia 

dan dalam memilih pasangan menurut saya harus ada rasa cinta, sedangkan ini 

saya tidak mencintai orang yang tidak saya cintai seperti ini, akan tetapi 

bagaimana saya menolak pemaksaan dari orang tua saya dan apabila saya 

tolak di katakan durhaka.” 

Dari sekian banyak penjelasan-penjelasan di atas bisa ditarik 

kesimpulan bahwa perempuan dalam memilih pasangan harus sesuai dengan 

pilihan hati, jangan hanya suka sama suka belaka yang akhirnya semua itu 
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penyesalan akhirnya. Dan agar terdapat kesesuaian dengan bunyi pasal 16 ayat 

2 yang berbunyi bahwa pernikahan dianggap terjadi hanya dengan persetujuan 

yang bebas sepenuhnya dari kedua belah pihak calon mempelai. Karena setiap 

orang mempunyai hak-hak dan kebebasan-kebebasan salah satunya yaitu 

kebebasan dalam memilih pasangan yang sesuai dengan kemaslahatan yang di 

antaranya dalam agama, pendidikan, lingkungan, dan lain sebagainya.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Perkawinan paksa dalam perspektif hukum Islam di Desa Mojorejo 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun tidak sesuai, karena pernikahan 

tersebut tanpa ada persetujuan dari kedua belah pihak, sedangkan dalam 

kenyataannya di Desa Mojorejo masih didominasi dengan adanya 

pemikiran orang tua terhadap masa depan anaknya, termasuk dengan 

persoalan mencarikan jodoh untuk anak perempuannya. Sedangkan dalam 

Hak Asasi Manusia juga tidak sesuai, karena dalam pasal 16 ayat 2 

UDHR yang berbunyi pernikahan di anggap terjadi hanya dengan 

persetujuan yang bebas sepenuhnya dari kedua belah pihak calon 

mempelai.  

2. Perkawinan paksa perspektif Hak Asasi Manusisa dan hukum Islam 

dalam independensi perempuan dalam memilih pasangan di sebagian 

Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun perempuan 

dalam memilih pasangan masih keputusan penuh dari pihak wali. Dalam 

hal ini kebebasan perempuan dalam memilih pasangan di Desa Mojorejo 

dalam Hak Asasi Manusia dan hukum Islam tidak sesuai, karena dalam 

pernikahan harus meminta izin dari perempuan itu sendiri dan pernikahan 

tanpa ada kerelaan adalah suatu hal yang tidak benar. 
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B. Saran-Saran 

1. Hendaknya para orang tua tidak memaksa kehendak sendiri dalam 

menentukan pilihan hidup bagi anaknya, karena kehidupan rumah tangga 

yang akan dilakukan bukanlah para orang tua akan tetapi anaknya. Dan 

jangan mencapuradukkan persoalan hubungan orang tua–anak yang 

berkaitan dengan soal bakti dan durhaka, karena hal ini tidak berkaitan 

dengan persoalan sah tidaknya sebuah pernikahan dan merubah persepsi 

yang menganggap perwalian adalah sebuah hak dan tanggung 

jawab,melainkan adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan wali. 

2. Dalam setiap melakukan perbuatan haruslah memperhatikan aturan-aturan 

yang berlaku.seperti halnya ijba>r boleh dilakukan dengan persyaratan yang 

telah ditentukan, jangan hanya karena kepentingan pribadi semata. 

Dampaknya anak yang selalu dijadikan korbannya. Dan perlu diketahui 

bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam memilih 

pasangan . Karena dalam Islam tidak mengenal konsep kawin paksa. Dan 

semua berhak dimintai persetujuannya . 
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