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ABSTRAK 

 

Mujanah, Almatul. NIM. 210115019, 2019, “Analisis Hukum Islam Tentang 

Kawin Paksa di Dusun Tumpang Desa Geger Kab.Madiun. “Skripsi. 

Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam 

(IAIN) Ponorogo. Pembimbing Martha EriSafira, M.H. 

 

Kata Kunci: Hukum Islam, Kawin Paksa 

 

 Kemajuan zaman sering diiringi dengan berkembangnya teknologi dan 

informasi yang meningkatkan kemampuan intelektual. Kawin paksa yang terjadi 

dikehidupan masyarakat, terutama di perdesaan bahkan menjadi suatu tradisi dan 

hukum adat yang wajib dipatuhi. Seperti halnya, di Dusun Tumpang ini terjadi 

kawin paksa karena beberapa faktor seperti penggrebekan yang dilakukan 

masyarakat, hamil di luar nikah dan perjodohan. Tentunya masyarakat Dusun 

Tumpang mempunyai alasan mengapa memaksa menikah yaitu untuk 

menghindari zina dan menjaga nama baik keluarga dan lingkungan. Selain itu, 

orang tua menjodohkan anaknya dengan alasan orang tua tidak menyukai pilihan 

anak dan karena umur anaknya sudah mencukupi. 

Untuk itu peneliti berkeinginan menelitinya dan merumuskan masalah 

sebagai berikut: 1) bagaimana analisis hukum Islam terhadap kawin paksa karena 

faktor penggrebekan masyarakat di Dusun Tumpang Desa Geger Kab. Madiun. 2) 

bagaimana analisis hukum Islam terhadap kawin paksa karena faktor hamil di luar 

nikah di Dusun Tumpang desa Geger Kab. Madiun. 3) bagaimana analisis hukum 

Islam terhadap kawin paksa karena faktor perjodohan  di Dusun Tumpang Desa 

Geger kab. Madiun. 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data yaitu observasi, 

interview dan dokumentasi dengan maksud untuk mengumpulkan dan 

menyakinkan pembaca bahwa penelitian ini benar adanya. Lokasi penelitian ini di 

dusun Tumpang Desa Geger Kab.Madiun dengan jumlah responden 3 pelaku 

kawin paksa, orang tua pelaku, ketua RT, pemuda karang taruna dan masyarakat 

setempat. 

Hasil penelitian mengenai analisis Hukum Islam terhadap kawin paksa 

peneliti dapat memaparkan, bahwa: Pertama, analisis Hukum Islam terhadap 

penggrebekan masyarakat yang memaksa perkawinan di DusunTumpang 

dibenarkan oleh Hukum Islam karena untuk kemaslahatan dan menjaga keturunan 

atau hifdzun nasb dalam menghindari zina. Kedua, analisis terkait dengan kawin 

paksa karena hamil di luar nikah berdasarkan Hukum Islam diperbolehkan karena 

untuk menjaga kemaslahatan yaitu menjaga status anak yang dikandungnya. 

Ketiga, Analisis terhadap kawin paksa karena faktor perjodohan di dusun 

Tumpang yaitu  tidak dibenarkan oleh hukum Islam karena perjodohan merebut 

hak anak dalam menentukan jodohnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan adalah proses awal dimana seorang akan melanjutkan 

kehidupan bersama pasangannya dalam ikatan suatu rumah tangga untuk 

menanamkan fondasi bagi terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah 

wa rahmah. Fungsi perkawinan adalah merupakan suatu nilai hidup untuk 

dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan 

keluarga yang bersangkutan.Disamping itu ada kalanya suatu perkawinan 

merupakan suatu sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang 

telah jauh atau retak.Ia merupakan sarana untuk pendekatan dan 

perdamaian antara kerabat dan begitu pula dengan perkawinan itu 

bersangkut paut dengan masalah kedudukan, harta kekayaan dan masalah 

kewarisan.1 

Upaya untuk melakukan regenerasi dalam Islam telah diatur dengan 

tata cara yang sedemikian rupa supaya ada perbedaan dengan makhluk 

ciptaan Allah yang lain, dimana dikenal dengan fiqih munakahat. Makna 

ikatan ini tidak hanya seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan 

persetubuhan.Tapi Allah menyebutkan pernikahan itu adalah janji yang 

erat, yaitu perjanjian antara suami dan istri untuk hidup bersama. Sehingga 

                                                             
1 Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan (Bandung: 

Alfabeta, 2009),222. 

1 



2 
 

 

bila mereka dipisahkan oleh kematian maka akan dipersatukan lagi 

diakhirat asal tetap melaksanakan perintah-perintah Allah.2 

Dalam sejarah terbentuknya perjalanan masyarakat dimulai dari 

hubungan personal antara manusia satu dengan yang lainnya. Dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan, antara lain untuk memperoleh keturunan, 

maka timbullah hubungan antar laki-laki dan perempuan yang sudah 

menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia dengan dua jenis kelamin 

yang berbeda, seorang laki-laki dan perempuan ada daya tarik satu sama 

lain untuk hidup bersama.3 

 Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, 

yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikatkan tali perjanjian 

yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun 

rumah tangga yang sakinah, tenteram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan 

kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, 

perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah  dalam 

Al-Qur’an dan As-Sunnah yang sifatnya global, tetapi perkawinan 

berkaitan pula dengan hukum suatu negara. Perkawinan baru dinyatakan 

sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun 

dan syarat-syaratnya.4 

                                                             
2 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an(Jakarta: 

Lentera Hati,2002), 387. 
3 Ahmad Ihsan, Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam (Jakarta: radya Pramita, 

1979), 18. 
4 Beni Ahmad Saebani, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Bandung: CV. Pustaka 

Setia, 2011), 31. 
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Dalam penjelasan diatas setidaknya ada tiga hal yang menjadi 

intisari sebuah perkawinan yaitu: perkawinan itu haruslah sukarela. 

Selanjutnya perkawinan dimaksudkan bersifat internal dan bersifat 

monogami.Agama mengajarkan kepada umat manusia untuk memilih 

jodoh dengan empat kriteria yaitu karena cantiknya, karena keturunannya, 

hartanya dan karena agamanya (akhlak), yang lebih utama dari keempat 

kriteria itu adalah karena agamanya.Dengan konsep yang diterapkan oleh 

Islam ini memberi gambaran bahwa seorang anak memiliki hak untuk 

menentukan pilihan pasangan untuk menjadi pendampingnya dalam rumah 

tangga.Para wali itu sendiri tidak boleh mengawinkan anak secara paksa. 

Kawin paksa atau Ijbar adalah suatu tindakan untuk melakukan 

sesuatu atas dasar tanggungjawab. Namun selama ini dan merupakan 

pandangan umum masih ada praktik masyarakat bahawaIjbar  dari hak 

orang tua untuk menikahkan anak perempuannya atau dikenal dengan 

kawin paksa. Artinya hak Ijbar dipahami banyak orang sebagai hal 

memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain yang dalam hal ini adalah 

ayahnya yang disebut wali mujbir. 

Kawin paksa juga merupakan suatu penyimpangan dan kekerasan 

terhadap kedua calon mempelai, apalagi kalau kawin paksa dilakukan 

terhadap anak di bawah umur.Efek tindakan ini dapat lebih parah 

ketimbang kekerasan fisik.Walaupun terkadang kawin paksa berakhir 

dengan bahagia dan sakinah berupa kebahagian rumah tangga, namun 

tidak sedikit yang berimbas pada ketidak harmonisan atau perceraian.Hal 
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tersebut karena akibat ikatan perkawinan yang tidak dilandasi cinta kasih, 

namun berangkat dari keterpaksaan semata.Selain itu kawin paksa juga 

membawa dampak yang negatif terhadap perempuan seperti dalam aspek 

psikologis membuat perempuan tertekan, nervous, apatis dan penyesalan 

diri.Kemudian, kawin paksa juga sangat potensial menimbulkan kekerasan 

dalam rumah tangga dan berujung pada perceraian. 

 Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat 

dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami isteri dan 

keturunannya, melainkan antara dua keluarga.Dari baiknya pergaulan 

antara si isteri dengan suaminya, kasih-mengasihi, berpindahlah kebaikan 

itu kepada semua keluarga kedua belah pihak sehingga mereka menjadi 

integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan 

mecegah segala kejahatan. Selain itu dengan pernikahan, seseorang akan 

terpelihara dari kebiasaan hawa nafsunya. 

Sabda Rasulullah SAW 

هللاُ  ىقَا َل َر ُسْو ُل هللاِ َصلَّ : َي هللاُ َعْنھُ قَال َعن ابِن َمْسعُْو ٍد َرِض 

سبَا ِب َمِن ا ْسستََطا َع ِمْنُكمُم اْلبَاَءةَ فَا لیَتََز شَّ یَا َمْعَشَر الّ :َعلْیِھ َوَسلََّم  

ْج فَاِ  اَ ْحَصُن ْلِلفَْرحِ َو َمْن لَْم یَْستَِطْع فَعَلَْیھِ نَّھُ اَ َغُض لِلبََصِر وَ  وَّ  

ّو ِم فَِا نَّھُ لَھُ ِوَجا بِا  )متفق علیھ( ءٌ لصَّ  

 

Artinya : 

“hai pemuda-pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu 

serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah dia menikah. 
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Karena sesungguhnya perrnikahan itu dapat menuundukkan 

pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan 

akan memeliharanya dari godaan syahwat. Dan barang siapa 

yang tidak mampu menikah, hendaklah dia puasa, karena dengan 

puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang.5 

 Bahkan dalam sejumlah nash yang berbicara tentang asas atau 

prinsip suatu perkawinan setidaknya ada sepuluh hal yang harus dipatuhi 

oleh setiap keluarga,karena asas inilah yang menjadi fondasi sekaligus alat 

instrument untuk membangun keluarga sakinah, selain  itu asas ini juga 

menjadi indikator tercapainnya tujuan perkawinan, adapun prinsip-prinsip 

tersebut antara lain6 : 

a. Masing-masing suami dan isteri mempunyai tekad hanya mempunyai 

seorang sebagai pasangan dalam kehidupan rumah tangga  

b. Ada kerelaan dan persetujuan antara suami dan isteri 

c. Perkawinan untuk selamanya  

d. Anggota keluarga memenuhi dan melaksanakan norma agama 

e. Kehidupan keluarga berjalan secara musyawarah dan demokrasi 

f. Berusaha menciptakan rasa aman, nyaman dan tenteram  dalam 

kehidupan berkeluarga 

g. Menghindari terjadinya kekerasan  

                                                             
5Ibid.,33. 
6 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum 

Perkawinan di Dunia Muslim, Studi Sejarah, Metode, Pembaruan dan Materi dan Status 
Perempuan dalam Perundang-undangan Perkawinan Muslim, (Yogyakarta  Academia, 2009), 
231. 
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h. Bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan partnership, yang 

berarti saling menolong, membantu dan menyelesaikan semua urusan 

rumah tangga 

i. Ada keadilan  

j. Terbangun komunikasi antar anggota keluarga.7 

Berdasarkan beberapa prinsip perkawinan tersebut,  di sana 

terdapat kerelaan kedua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan, 

jika prinsip ini tidak dipatuhi dan dijalankan, maka tidak menutup 

kemungkinan rumah tangga yang dibina akan bersifat sementara saja, oleh 

karena itu kerelaan mempelai baik laki-laki maupun perempuan 

merupakan hal yang sangat signifikan. 

Banyak sekali kasus-kasus dalam masyarakat khususnya dalam 

rumah tangga mengenai rusaknya atau hancurnya bahtera rumah tangga 

karena dilatarbelakangi oleh kesalahan dalam memilih atau menentukan 

pasangan hidupnya, akibatnya hidup berkeluarga secara normalpun gagal. 

Gejala mengenai kegagalan dalam melangsungkan perkawinan antara lain 

disebabkan oleh perbedaan calon pasangan yang hendak melangsungkan 

perkawinan dan pihak-pihak  keluarga seperti orangtua yang menilai kalau 

kedua mempelai tidak seimbang atau status sosialnya tidak sama atau 

salah satu pihak sebelumnya dalam kondisi terpaksa untuk melakukan 

sebuah ikatan pernikahan  yang dikenal dengan “Kawin Paksa”. 

                                                             
7Ibid,. 
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Dalam hal ini mengenai hukum adat di dusun Tumpang Desa Geger, 

Kecamatan Geger Kab.Madiun. Hukum dapat ditafsirkan dalam istilah 

bagi norma dan kaidah sosial yang berlaku di masyarakat. Sebagai hukum 

yang dibentuk oleh gejala sosial yang melembaga karena kebiasaan-

kebiasaan, norma sosial diperkuat oleh penguasa adat dan kelompok sosial 

yang terdapat di masyarakat setempat, sehingga kepastian yang 

ditonjolkan oleh kaidah sosial dalam mengatur kehidupan sosial tersebut 

merupakan hukum yang diperoleh dari tradisi yang berlaku, sehingga 

disebut dengan hukum adat. Hukum adat  akan dapat menjadi hukum yang 

mengatur kehidupan masyarakat dan pada hakikatnya hukum adat ini 

merupakan ciptaan masyarakat sendiri yang diwujudkan dengan proses 

tradisionalisasi perilaku sosial. Nilai-nilai dalam tradisi perilaku diperoleh 

dari berbagai ajaran, yakni ajaran nenek moyang, ajaran agama, dan 

berbagai ugeran atau petuah penguasa adat serta turun menurun. Dengan 

demikian, bukan hukum adat yang mengatur kehidupan sosial suatu 

masyarakat, melainkan masyarakat sendirilah  yang menundukkan diri 

pada tradisi dan norma sosial yang di buatnya, norma sosial yang dijadikan 

tolok  ukur tentang benar dan salah, baik dan buruk kemudian disebut 

dengan istilah hukum adat.   

Melihat syarat perkawinan di atas tidak menutup kemungkinan 

masih banyak terjadi pelanggaranyaitu salah satunya kawin paksa yang 

terjadi di masyarakat.Dalam hal ini banyak sekali kasus dalam masyarakat 

tentang kawin paksa yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pihak yang 
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melakukan hubungan terlarang (pacaran), hamil di luar nikah dan 

perjodohan oleh orang tua yaitu salah satunya di Dusun Tumpang Desa 

Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Di dusun Tumpang terdapat 

banyak peraturan yang di buat oleh pamong dusun seperti Kasun 

(kamituwo), ketua RT dan pemuda karang taruna serta masyarakat 

setempat, salah satunya yaitu peraturan yang ditunjukkan kepada 

masyarakat tentang cara beretika dalam membawa pasangan yang bukan 

muhrimnya di daerah tersebut atau bahkan di bawa pulang kerumah.  

Pihak pamong dan pemuda karang taruna sepakat bahwa apabila 

ada warga yang membawa pulang pasangannya tanpa ada ikatan yang sah 

dan melebihi batas jam yang sudah ditentukan, maka perlu adanya 

tindakan penggrebekan oleh masyarakat tersebut dan bahkan dimintai 

pertanggungjawaban untuk menikahinya.8 

Selain kawin paksa karena faktor penggrebekan masyarakat di 

dusun Tumpang ini juga terjadi kawin paksa karena hamil di luar nikah,  

orang tua berhak  mendesak anaknya untuk segera menikah dan tidak 

melibatkan masyarakat, karena itu di anggap masalah pribadi yang harus 

di selesaikan keluarganya sendiri. Akan tetapi, jika keluarga tersebut 

meminta bantuan misalnya si laki-laki tidak mau bertanggung jawab 

pemuda karang taruna bertindak untuk mendesak, mau bagaimanapun 

harus bertanggung jawab atas perbuatannya.9 

                                                             
8 Moh Anwar, Hasil Wawancara, Madiun   06 April 2019. 
9Ahmad  Romadhon, Hasil Wawancara, Madiun 6 April 2019. 
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Kemudian masih banyak juga nikah karena faktor perjodohan oleh 

orang tuanya, sehingga dengan terjadinya perjodohan tersebut menjadi 

faktor pemicu terjadinya perceraian.Meskipun perjodohan tersebut 

mendapat persetujuan dari pelaku, namun orang tua tidak mempunyai hak 

atas pilihan anaknya.Orang tua harus meminta izin seratus persen kepada 

anaknya, tidak boleh di paksa. Akan tetapi di dusun Tumpang ini, orang 

tua juga memperhatikan usia anaknya, apabila usianya sudah menginjak 

25 tahun ke atas belum juga menikah ataupun orang tua tidak menyukai 

laki-laki pilihan anaknya maka orang tua baru mencarikan jodoh sehingga 

tidak asal menjodohkan.10 

 Dengan adanya peraturan tersebut dibuat agar warga masyarakat 

dusun Tumpang mempunyai efek jera dan menerapkan etika serta norma 

agama dalam berhubungan dengan lawan jenis secara sehat. Mengenai 

penggrebekan, perjodohan, hamil di luar nikah tersebut sudah ada kejadian 

pada masyarakat yaitu terjadi di RT 16 dan RT 17 dari ketiga kasus 

tersebut terjadi pada gadis berusia 18 tahun, 21 tahun dan 25 tahun atau 

bisa dikatakan sudah cukup umur apabila menikah dan kemudian sudah 

berumah tangga. Pada kasus yang pertama rata-rata terjadi pada anak yang 

sama-sama masih lajang, masyarakat berupaya untuk segera menikahkan, 

kemudian kawin paksa karena faktor perjodohan orang tua dan hamil di 

luar nikah juga sudah cukup umur untuk berumah tangga. 

                                                             
10Tukimin, Hasil Wawancara, Madiun 24 Juli 2019. 
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Oleh karena itu perkawinan harus didasarkan atas  persetujuan 

kedua calon mempelai sebagaimana di tegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) UU 

Perkawinan, dikatakan bahwa perkawinan harus disetujui oleh kedua belah 

pihak yang melangsungkan perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak 

manapun. Berangkat dari uraian tersebut peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang “ANALISIS HUKUM ISLAM 

TENTANG KAWIN PAKSA DI DUSUN TUMPANG DESA GEGER 

KAB. MADIUN” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penyusunan penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap kawin paksa karena 

faktor penggrebekan masyarakat di Dusun Tumpang Desa Geger 

Kab. Madiun? 

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap kawin paksa karena 

faktor  hamil di luar nikah di Dusun Tumpang Desa Geger Kab. 

Madiun? 

3. Bagaimana analisis hukum Islam tentang kawin paksa karena 

faktor perjodohan di Dusun Tumpang Desa Geger Kab. Madiun? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitin merupakan rumusan kalimat yang menunjukan 

adanya hasil, sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai, sesuatu 

yang akandicapai atau dituju dalam sebuah penelitian. Adapun hasil yang 
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hendak dicapai dari penelitian ini adalah terjawabnya semua permasalahan 

yang dirumuskan, yaitu: 

1. Untuk menganalisis hukum Islam terhadap kawin paksa karena faktor 

penggrebekan masyarakat di dusun Tumpang Desa Geger Kab. 

Madiun. 

2. Untuk menganalisis hukum Islam terhadap kawin paksa  karena faktor 

hamil di luar nikah 

3. Untuk menganalisis hukum Islam terhadap kawin paksa karena faktor 

perjodohan 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaian tujuan.Jika 

dalam penelitian, tujuan dapat tercapai dan rumusan masalah dapat 

dipecahkan secara tepat dan akurat, maka manfaat penelitian berifat 

teoritis maupun praktis. 

1. Secara Teoritis 

Seara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap prodi 

ahwalussyakhsiyyah di bidang fiqih munakahat dan menambah 

khazanah keilmuan serta dapat dijadikan bahan acuan untuk penulisan 

lebih lanjut yang lebih kritis dan luas. 

2. Secara Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi yang 

jelas tentang dampak kawin paksa 
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b. Sebagai bahan diskusi dan informasi bagi mahasiswa Fakultas 

Syari’ah Ahwal Syakhsiyyah. 

c. Sebagai pengetahuan oleh masyarakat khalayak umum khususnya 

para remaja dalam beretika dan berperilaku sehari-hari agar tidak 

terjerumus kedalam kemaksiatan dan menghindari hal-hal yang 

tidak diinginkan. 

d. Memberikan sumbangsih kepada pihak-pihak yang terkait baik 

yang terlibat kawin paksa ataupun tidak 

E. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk 

mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan 

penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, 

sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara 

mutlak. Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-

penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan 

dan kajian.Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan 

tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai kawin paksa.Beberapa 

penelitian terdahulu tersebut adalah. 

1. Penelitian yang pertama yaitu Salichi Agusta Adi Putra dengan judul 

“Praktek Nikah Paksa di Kecamatan Pulung Kabupaten 

Ponorogo”.11Skripsi tahun 2015 STAIN Ponorogo dalam skripsi ini, 

peneliti menganalisis permasalahan yang dikarenakan adanya nikah 

                                                             
11Salichi Agusta Adi Putra,”Praktek Nikah Paksa di Kecamatan Pulung Kabupaten 

Ponorogo,” Skripsi  (Ponorogo: IAIN Ponorogo,2015). 
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paksa yang masih banyak di lakukan oleh wali karena dengan tujuan 

untuk mencarikan pasangan anaknya agar tidak salah memilih 

pasangan hidup, merekatkan tali kekeluargaan yang telah jauh dan 

masih banyak lagi. Penelitian yang dilakukan Salichi Agusta Adi Putra 

berbeda dengan peneliti, di sini peneliti membahas tentang kawin 

paksa karena desakan masyarakat, perjodohan oleh orang tua serta 

hamil di luar nikah.namun, ada sedikit persamaan mengenai  

perjodohan orang tua yang bertujuan untuk mencarikan jodoh anaknya 

agar segera menikah dan mendapat yang terbaik. 

2. Penelitian yang kedua yaitu Dita Sundawa Putri dengan judul “ 

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Nikah Paksa Karena 

Adanya Hak Ijbar Wali)”12Skripsi tahun 2013 UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta dalam skripsi ini, peneliti menganalisis permasalahan 

nikah paksa karena adanya hak ijbar wali oleh dua orang pasang 

keluarga di kota Gede Yogyakarta sebagaimana seorang perempuan 

seharusnya bebas memilih pasangan hidupnya sendiri akan tetapi 

realitanya mereka tidak bebas memilih jodohnya lantaran di jodohkan 

orangtuanya, sehingga seorang wali memiliki hak ijbar dapat 

menikahkan anaknya tanpa memperhatikan hak dari anak tersebut dan 

kebanyakan pernikahan karena dipaksakan akan berujung perceraian. 

Penelitian yang dilakukan Dita Sundawa Putri berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan peneliti, peneliti menganalisa  hukum islam 

                                                             
12

Dita Sundawa Putri ,“ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Nikah Paksa Karena 
Adanya Hak Ijbar Wali ,” Skripsi  (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013). 



14 
 

 

tentang kawin paksa oleh desakan masyarakat, karena perjodohan 

orang tua dan hamil di luar nikah. Sedangkan penelitian yang di 

lakukan Dita Sundawa Putri yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Praktek Nikah Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali. 

3. Penelitian ketiga yaitu Masduki Zakaria dengan judul “ Nikah Paksa 

Sebagai Salah Satu Penyebab Perceraian, skripsi tahun 2004 UIN 

Malang”.13Dalam skripsi ini, peneliti menganalisis permasalahan yang 

dikarenakan nikah paksa tidak dapat dijadikan sebagai alas an 

prceraian berdasarkan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tetang 

pernikahan, penyebab nikah paksa ini tanpa didasai dengan kasih dan 

cinta yang tulus dari kedua belah pihak sehingga timbul konflik-

konflik rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. 

Penelitian yang dilakukan Masduki Zakaria berbeda dengan penelitian 

yang dilakukan peneliti, peneliti menganalisa hukum Islam tentang 

kawin paksa karena desakan masyarakat, perjodohan oleh orang tua 

dan kawin paksa karena hamil di luar nikah. Sedangkan skripsi 

Masduki Zakaria tentangnikah paksa sebagai salah satu penyebab 

perceraian. 

4. Penelitian keempat yaitu Ahmad Budi Zulqurnain dengan judul 

“Pandangan Hukum Islam Terhadap Nikah Paksa Karena Titumbukne 

                                                             
13

Masduki Zakaria ,“Nikah Paksa Sebagai Salah Satu Penyebab Perceraian,” Skripsi  
(Malang: UIN Malang, 2004). 
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(Studi Kasus di Kecamatan Mlarak)”.14Skripsi tahun 2016 IAIN 

Ponorogo dalam skripsi ini, peneliti menganalisis permasalahan di 

karenakan adanya tradisi yang ada di Kecamatan Mlarak apabila  

seorang laki-laki sering ke tempat perempuan maka tokoh masyarakat 

akan bertindak tegas dan akan melakukan tradisi tumbuk yaitu dengan 

melakukan nikah paksa.penelitian yang dilakukan Ahmad Budi 

Zulqurnain berbeda dengan peneliti, penelitian yang di lakukan Ahmad 

Budi Zulqurnain membahas tentang pandangan hukum islam terhadap 

nikah paksa karena titumbukne. Sedangkan peneliti membahas tentang 

analisa hukum islam tentang kawin paksa yang meliputi karena 

desakan masyarakat, perjodohan orang tua dan hamil di luar nikah. 

F. Metode penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), 

penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara 

intensif yang disertai analisa dan pengujian kembali pada semua data 

atau informasi yang telah dikumpulkan. Dilihat dari pelaksanaanya, 

penelitian secara langsung berinteraksi dengan ketua RT dan Ketua 

Karangtaruna, tetangga sekaligus pemuda Dusun Tumpang untuk 

mendapatkan data tentang analisis hukum Islam terhadap kawin paksa 

bagi yang melakukan hubungan terlarang di Desa tersebut. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa penelitian ini menggunakan 

                                                             
14 Ahmad Budi Zulqurnain dengan judul, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Nikah 

Paksa Karena Titumbukne (Studi Kasus di Kecamatan Mlarak),” Skripsi(Ponorogo: IAIN 
Ponorogo, 2016) 



16 
 

 

Pendekatankualitatif, Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.15 

2. Kehadiran Peneliti 

Untuk dapat memahami makna dan menafsirkan fenomena dan 

simbol-simbol interaksi dilokasi penelitian dibutuhkan keterlibatan dan 

penghayatan peneliti terhadap subjek penelitian dilapangan.Dengan 

keterlibatan dan penghayatan tersebut peneliti memberikan 

petimbangan dalam menafsirkan makna yang terkandung di 

dalamnya.Hal ini mengapa peneliti harus menjadi instrument kunci 

penelitian. 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan berperan serta (participant-observation) adalah sebagai 

penelitian yang bercirikan interaksi social yang memakan waktu cukup 

lama antara peneliti, dengan subyek dalam lingkungan subyek.Dan 

selama itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara 

sistematis dan catatan tersebut berlaku tanpa gangguan.Oleh karena ittu 

peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan skenarionya.16 Untuk 

itu dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrument kunci, 

partisipan penuh sekaligus pengumpulan data, sedangkan instrument 

yang lain sebagai pendukung. 

 

                                                             
15 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif,(Bandung: Alfabeta, 2005), 1. 
16 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Rosdakarya, 2000), 

117. 
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3. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang akan diteliti oleh peneliti adalah di dusun Tumpang 

Desa  Geger Kecamatan Geger Kab. Madiun.Peneliti melakukan 

penelitian di dusun Tumpang karena peneliti pernah bermain di dusun 

tersebut dan mendengar sedikit cerita dari salah satu teman kemudian 

peneliti tertarik untuk meneliti tentang kawin paksa oleh masyarakat di 

dusun Tumpang Desa Geger ini. Dan di dusun Tumpang ini  juga 

merupakan desa kecil dengan jumlah penduduknya kurang lebih seribu 

limaratus penduduk yang terdiri dari enam Rt, tetapi masih 

memberlakukan hukum adat mengenai penggrebekan, perjodohan dan 

kawin paksa karena hamil di luar nikah. Hal  ini dapat dilihat dari 

beberapa kasus yang terjadi, yaitu sudah cukup umur apabila 

melakukan perkawinan. 

4. Data dan Sumber Data 

Data dan sumber data yang digunakandalam penulisan ini yaitu: a) 

mengenai analisis hukum Islam terhadap kawin paksa karena faktor 

penggrebekan masyarakatdi Dusun Tumpang Desa Geger Kab. 

Madiun. b)analisis hukum Islam terhadap kawin paksa karena faktor 

hamil di luar nikah di Dusun Tumpang Desa Geger Kab. Madiun. 

c)analisis hukum Islam terhadap kawin paksa karena faktor perjodohan 

di Dusun Tumpang Desa Geger Kab. Madiun. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 
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a. Data Primer 

Penelitian dengan menggunakan sumber data primer 

membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama atau 

responden.Data atau informasi diperoleh melalui pertanyaan 

tertulis dengan menggunakan kuesioner atau lisan dengan 

menggunakan wawancara.17Data Primer dari penelitian ini adalah 

informan  pertama yaitu data yang berasal dari sumber asli.Data 

primer dalam penelitian ini di peroleh dari hasil wawancara dengan 

ketua RT dan salah satu pengurus karang taruna dusun Tumpang, 

diantaranya yaitu bapak Moh.Anwar selaku Ketua Rt. 16 dan 

Ahmad Romadhon selaku pengurus karang taruna, dusun 

Tumpang. Untukanalisis hukum islam tentang kawin paksa di 

dusun Tumpang desa Geger Kab. Madiun. 

b. Data Sekunder 

Peneliti dengan menggunakan sumber data sekunder 

menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai 

sarana untuk memperoleh data. Dan data sekunder merupakan 

pelengkapyang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data 

primer antara lain dalam perundang-undangan, jurnal, majalah 

yang akan menjadi penunjang dalam penelitian ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

                                                             
 17 Jonatan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha 
Ilmu, 2006), 16. 
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Berikut ini merupakan beberapa metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian ini: 

a. Wawancara/Interview 

Wawancara ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkam 

informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-

pertanyaan pada informan.Dalam melakukan penelitian ini peneliti 

melakukan wawancara langsung dengan informan yaitu bapak Moh 

Anwar selaku ketua Rt 16 dusun Tumpang dan Ahmad Romadhon 

selaku pengurus karang taruna dusun Tumpang, juga pelaku kawin 

paksa di dusun Tumpang.Wawancara ini digunakan untuk 

menggali data dari sumber aslinya yaitu salah satu ketua RT dan 

pengurus karang taruna dusun Tumpang mengenai analisis hukum 

Islam tentang kawin paksa di Dsn. Tumpang Desa Geger 

Kab.Madiun. 

b. Observasi 

Pegumpulan data melalui pengamatan yang digunakan 

untuk mendapatkan data tentang analisis hukum Islam tentang 

kawin paksa di Dusun Tumpang, Desa Geger Kab.Madiun. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen. Metode 

dokumentasi dilakukan dengan cara memperoleh data dengan 
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mencari informasi mengenai analisis hukum Islam tentang kawin 

paksa di dusun Tumpang Desa Geger Kab. Madiun. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam 

periode tertentu. Dalam hal ini untuk menganalisa data yang telah 

terkumpul dalam rangka mempermudah pembahasan skripsi penulis 

menggunakan analisa data sebagai berikut : 

a. Data Reductionadalah merangkum, memilih data-data yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. 

Artinya data-data umum yang diperoleh selama penelitian di Desa 

Geger Kab. Madiun. Data-data penelitian dirangkum dan diambil 

bagian yang pokok supaya dapat memberi gambaran yang jelas, 

sehingga mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data 

selanjutnya.18 

b. Data Display adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat 

atau sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan 

adanya penarikan dan pengambilan tindakan. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Adapun pengecekan keabsahan data yang digunakan peneliti dalam 

penelitian ini adalah dengan metode triangulasi.Dalam teknik 

pengumpulan, triangulasi diartikan sebagai tekniik pengumpulan data 

                                                             
18 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif dan R&D) 

(Bandung:Alfabet, 2006), 338. 
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dan sumber data yang telah ada.Bila peneliti melakukan pengumpulan 

data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data 

yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik 

pengumpulan data dan sebagai sumber data.19 

Dalam penelitian kualitatif,  teknik triangulasi dimanfaatkan 

sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil 

wawancara peneliti dengan narasumber kunci lainnya dan kemudian 

peneliti mengkonfirmasikan dengan studi dokumentasi yang 

berhubungan dengan penelitian  serta hasilpengamatan peneliti di 

lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin. 

Triangulasi pada penelitian ini, peneliti gunakan sebagai 

pemeriksaan melalui sumber lainnya. Dalam pelaksanaannya pneliti 

melakukan pengecekan data yang berasal dari wawancara dengan 

keluarga pelaku kawin paksa.hasil wawancara tesebut kemudian 

peneliti telah kembali dengan hasil pengamatan yang peneliti lakukan 

selama masa penelitian untuk mengetahui selama pelaksanaan dari 

upaya atau ikhtiyat yang diberikan oleh Tokoh Masyarakat terhadap 

Analisis Hukum Islam Tentang  Kawin Paksa. Setelah keempat metode 

tersebut di atas terlaksana, maka data-data yang dibutuhkan akan 

terkumpul. Peneliti diharapkan untuk mengorganisasi dan 

menideologiatisasi data agar siap dijadikan bahan analisis. Triangulasi 

teknik untuk menguji kredibilitas  data yang dilakukan dengan cara 

                                                             
19Ibid, 341. 
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mengecek data kepada sumber data yang sama dengan teknik berbeda. 

Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan 

observasi, dokumentasi atau kuesioner.Apabila dengan teknik 

pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbed-

beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data 

yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang 

di anggap benar, atau mungkin semuanya benar, karena sudut 

pandangnya berbeda.20 

8. Sistematika Pembahasan 

Sistematika dalam pembahasan ini terdiri dari lima bab dengan 

tiap-tiap bab terdiri dari sub bab yang saling terkait sehingga dapat 

membentuk suatu susunan pembahasan. Untuk memperoleh gambaran 

yang jelas tentang urutan pembahasan skripsi ini agar menjadi sebuah 

keatuan bahasa yang utuh maka penulis akan memparkan mengenai 

sitematika pembahasan sebagai berikut: 

BAB I: Pendahuluan yang merupakan ilustrasi penelitian secara 

keseluruhan. Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi 

penelitian dan juga sistematika penelitian. Hal ini merupakan bab yang 

berfungsi sebagai pengantar dalam penelitian, yang meliputi tentang 

mengapa masalah tersebutperlu dibahas, apa manfaatnya dan 

bagaimana penyajian datanya. 

                                                             
20 Iskandar, Metodologi Penelitian dan Sosial  (Kuantitatif dan Kualitatif), (Jakarta: GP. 

Press, 2009), 230-231.  
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 BAB II: Merupakan kajian teori yang akan dijadikan sebagai alat analisis 

dalam menjelaskan dan mendeskripsikan obyek penelitian. Pada bab ini, 

peneliti akan menjelaskan mengenai konsep dalam Fiqih Munakahat terhadap 

perkawinan paksa. 

BAB III: Menguraikan data hasil penelitian dilapangan tentang Analisis 

Hukum Islam Tentang Kawin Paksa di Dusun Tumpang Desa Geger 

Kabupaten Madiun yang meliputi profil Desa Geger Kecamatan Geger 

Kabupaten Madiun, kawin paksa karena faktor penggrebekan oleh 

masyarakat di Dusun Tumpang, kawin paksa karena faktor hamil di luar 

nikah di dusun Tumpang dan kawin paksa karena faktor perjodohan. 

BAB IV:Merupakan analisis Hukum Islam terhadap kawin paksa karena 

faktor penggrebekan oleh masyaraka, analisis Hukum Islam Terhadap kawin 

paksa karena faktor hamil di luar nikah dan analisis Hukum Islam terhadap 

kawin paksa karena faktor perjodohan. 

BAB V:Merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang meliputi 

kesimpulan dan saran. Penyusunan skripsi ini terdiri dari kesimpulan dengan 

pemaparan berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan serta 

saran sebagai bahan pikiran dari penyusunan yang semoga bermanfaat 

sebagai pembaca. 
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BAB II 

KONSEP KAWIN PAKSA DALAM FIQIH MUNAKAHAT 

A. Pengertian Kawin Paksa (Ijbar) 

Kawin paksa atau Ijbar adalah suatu tindakan untuk melakukan 

sesuatu atas dasar tanggungjawab.1Namun selama ini dan merupakan 

pandangan umum masih ada dalam praktik masyarakat bahwa ijbar dari 

hak orangtua untuk menikahkan anak perempuannya atau dikenal dengan 

kawin paksa. Artinya hak ijbar  dipahami banyak orang sebagai hal 

memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain yang dalam hal ini adalah 

ayahnya yang disebut wali mujbir. Wali dalam  perwalian diartikan dengan 

keberadaan seseorang yang menjadikan akad nikah an tidak sah tanpanya. 

Sedangkan menurut Hukum Islam kawin paksa dikenal dengan 

ijbar. Ijbar terjadi karena adanya  kekuasaan wali yang disebut dengan hak 

ijbar. Hak tersebut dimiliki oleh ayah dan kakek terus keatas. Di dalam 

kawin paksa (ijbar)  ada beberapa syarat yang harus dipenuhi disamping 

memenuhi rukun nikah sebagaimana pernikahan biasa.  

Ijbar digunakan madzhab Syafi’I, syarat kawin paksa (ijbar) 

menurut Imam Syafi’I yaitu: mempelai laki-laki harus sepadan dengan 

mempelai perempuan, maskawin harus di bayar secara tunai oleh 

mempelai laki-laki, antara mempelai perempuan dan memepelai laki-laki 

                                                             
1 Miftahul Huda, Nikah Paksa, Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi 

Perempuan,(Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2009), 28. 

24 



25 
 

 

tidak ada permusuhan baik yang jelas maupun terselubung, antara wali dan 

mempelai perempuan tidak ada permusuhan yang nyata.2 

Apabila syarat ijbar telah terpenuhi maka pernikahan dapat 

dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan.Alasan wali 

memiliki hak ijbar adalah memperhatikan kepentingan orang yang 

diwalikan, sebab tidak punya kemampuan untuk memikirkan 

kemaslahatan bagi dirinya atau belum dapat menggunakan akalnya untuk 

mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya.Maka ijbar sebagai 

bentuk tanggung jawab dan kasih sayang wali terhadap anak 

perempuannya.Esensi ijbar bukan paksaan melainkan pengarahan. 

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum IslamIndonesia 

menetapkan persetujuan calon mempelai sebagai salah satu syarat 

perkawinan.Persetujuan ini penting agar masing-masing suami dan istri 

memasuki gerbang perkawinan dan berumah tangga, benar-benar dapat 

dengan senang hati membagi tugas, hak dan kewajiban secara 

proporsional.Agar tercapai tujuan perkawinan.Apabila salah satu atau 

kedua mempelai tidak setuju dengan pernikahan tersebut maka akad nikah 

tidak dapat dilangsungkan.Dan apabila akad nikah (secara paksa) tetap 

dilaksanakan maka tetap dapat dibatalkan dalam jangka waktu 6 bulan 

setelah bebas dari ancaman atau menyadarinya. 

Adapun bentuk persetujuan dari para calon mempelai, KHI 

Pasal 16 ayat 2 menjelaskan bentuk persetujuan calon mempelai 

                                                             
2 Agus Salim, Risalah Nikah, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 114-115. 
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wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan 

atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada 

penolakan yang tegas. Kemudian dalam pasal 17 ayat 3 KHI 

disebutkan bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna 

rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang 

dapat dimengerti.Selanjutnya dalam pasal 17 ayat 1 dinyatakan pula 

bahwa sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah 

menanyakan terlebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan 

dua saksi nikah. 

Dari uraian diatas dapat di ketahui bahwa hak ijbar tidak lagi 

diakui oleh KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan Undang-undang 

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.Apabila terjadi 

perkawinan secara paksa maka para pihak berhak mengajukan 

pembatalan.3 

Imam syafi’I memperbolehkan adanya pemaksaan kawin, tetapi 

dengan syarat yaitu: 

1. Tidak adanya permusuhan di antara kedua calon pengantin yang nyata, 

bila ada isu permusuhan tidak menggugurkan haknya. 

2. Tidak ada permusuhan diantara wali dan perempuan tersebut. 

3. Adanya kesetaraan dengan calon suami 

4. Adanya kemampuan untuk membayar mahar (mahar mitsul) 

                                                             
3 Dini Arifah Nihayati, “Tinjauan Maslahah Terhadap Nikah Paksa (Tumbuk) di Desa 

Kepuh Rubuh Siman Ponorogo,” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 29-30. 
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Adapun obyek ijbar adalah seseorang yang karenanya tiadanya 

atau kurangnya kemampuan dengan sebab masih kecil, gila, atau kurang 

akalnya baik laki-lakimaupun perempuan, perawan atau janda. Bila 

dihubungkan dengan status,obyek  dan subyek ijbar adalah: 

a. Janda yang baligh tidak boleh menikahkannya baik bapakmaupun 

kakek, kecuali dengan seizinnya. 

b. Perawan kecil, yang berhak menikahkannya adalah bapaknya 

c. Janda belum baligh terdapat perbedaan: 

- Malik dan Abu Hanifah,bapaknya bias menikahkan 

sebagaimana anak perempuan perawan. 

- Abu Yusuf, Syafi’I, berependapat bapak tidak berhak 

menikahkan bila keperawannya telah hilang akibat senggama 

atau lainnya. 

d. Perawan yang berhak menikahkannya adalah bapak 

Ibnu Rasyid mempunyai pikiran tentang ikhtilaf ulama 

berkaitan dengan hak perempuan dalam menentukan jodoh dan wali 

antara lain: 

1. Para ulamasudah bersepakat bahwa untuk perempuan janda 

harus  ada ridla (kerelaan) 

2. Ulama berebeda pendapat tentang seorang perempuan 

perawan yang sudah baligh. 
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3. Janda yang belum baligh, menurut Imam Malik dan Abu 

Hanifah bapak dapat memaksanya untuk menikah. 

Sedangkan menurut Imam Syafi’I tidak boleh dipaksa.4 

Persoalan ijbar nikah ini memang tidakbisa dilepaskan 

dengan tujuan kemashlahatan,diterapkannya persoalan ijbar karena 

adanya bukti-bukti positif bagi yang dipaksa, hilangnya 

kemampuan atau kurangnya itu tentu melihat kemashlahatan  bagi 

dirinya dan hal itu tidaklah merupakan kenangan bersifat aqal  

dimana akal tidak mampu untuk berfikir tentang kemashlahatan 

itu.5 

Dari beberapa keterangan diatas dapat diambil kesimpulan 

bahwa ada nash yang mengharuskan adanya wali dan persetujuan 

dari mempelai dalam perkawinan, meskipun tidak ditegaskan  

apakah keberadaan wali harus hadir ketika melakukan akad nikah 

atau cukup izinnya. Namun kasus perkawinan tanpa persetujuan 

mempelai (ijbar), dan ada perempuan belum dewasa dinikahkan. 

Kompromi yang mungkin dilakukan adalah: Pertama, nikah 

dengan wali atau izinnya dan dengan persetujuan mempelai 

sebagai ideal islam,sementara perkawinan tanpa wali  atau izinnya 

dan tanpa persetujuan mempelai sebagai kasus temporal. Kedua, 

perkawinan tanpa wali atau izinnya dan tanpa persetujuan 

mempelai sebagai ideal Islam, sementara kasus nikah dengan wali 

                                                             
4Ibid, 75. 
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sebagai kasus temporal. Ketiga, barangkali nikah tanpa wali 

sebagai islam. Keempat, perempuan menjadi wali nikah, tetapi 

dapat dipastikan bahwa kawin paksa dan kawin dibawah umur 

bukan ideal Islam. 

B. Macam-Macam Kawin Paksa 

Tali perkawinan itu merupakan suatu ikatan yang kuat antara suami 

dan istri.Kemudian bagaimana mengimplementasikannya dalam 

kehidupan sehari-hari sehingga terwujud ikatan yang kuat, tersebut 

menjadi tugas para mujtahid di sepanjang zaman. 

              

   

 

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal 

sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain 

sebagai suami isri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil 

dari kamu perjanjian yang kuat” (QS.An-Nisa Ayat 21). 

 

Berdasarkan ayat diatas bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan 

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

dimana antara penjual dan pembeli harus saling meridhoi, sama halnya 

dalam perkawinan. 

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 atara lain: 
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1. Izin wali bagi perempuan. 

2. Ridho pihak perempuan sebelum menikah. 

3. Adanya mahar. 

4. Penyaksian atau pengumuman (publikasi). 

Beberapa hadist dan perbedaan ulama tentang ijbar sudah banyak 

berkenan secara langsung maupun tidak, berapa hadist yang secara khusus 

dipakai oleh riwayat yang ada hubungannya dengan mujbirdan wali 

mujbir antara lain adalah “Tidaklah perempuan menikahkan perempuan 

dan tidak (juga) menikahkan dirinya sendiri”.6 

Sedangkan praktik kawin paksa dibagi menjadi beberapa macam 

yaitu: 

a. Kawin Paksa Terhadap Janda 

Wali adalah orang yang mengurus akad perkawinan seorang 

perempuan dan tidak membiarkannya melakukan akad sendiri tanpa 

wali.dan tidak ada paksaan dalam perkawinan. Menurut kesepakatan 

bersama kaum muslimin, janda yang sudah baligh tidak boleh 

dikawinkan tanpa seizinnya,baik oleh ayahnya maupun (wali) yang 

lain. 7 

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: 

                                                             
6 Hadist Riwayat Ibnu Majah, As-sunnah Ibnu Majah I (Beirut: Dar al-Fikr), 610.  
7Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid, Shahih Fikih Lengkap Berdasarkan Dalil-Dalil  dan 

Penjelasan Para Imam Yang Masyur, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007 jilid 3), 215. 
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Artinya : 

“Dan apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa 

iddahnya, maka janganlah kamu (para wali menghalangi mereka 

menikah dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan 

di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang 

dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman antara kamu 

kepada Allah dan hari kemudian.Itu lebih baik bagimu dan lebih 

suci.Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.8 

 

Dari ayat ini Allah SWT melarang para wali menghalangi para 

janda untuk kembali para suami mereka, ini merupakan dalil yang 

paling lugas mengenai posisi. Jika tidak tentu penghalang tidak berarti 

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

membutuhkan (perwalian) saudaranya. 

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 234. 

                   

                     

      

  

                                                             
8 Depag RI,  Al-Qur’an dan Terjemahannya, 56. 
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Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan 

meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan 

dirinya (ber iddah) empat bulan sepuluh hari, kemudian apabila 

telah habis iddahnya, maka tiada doa bagimu (para wali 

membiarkan) mereka berbuatterhadap diri mereka menurut yang 

patut.Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.9 

Dari ayat tersebut diatas dijelaskan seorang perempuan dalam 

posisi janda berhak atas dirinya dan para wali tidak berhak menikahkannya 

tanpa seisinya, seperti yang dijelaskan dalam hadist Nabi Muhammad 

SAW. 

َّیُِّب اََحقُّ ِبنَْفِسَھا ِمْن َو : َقاَل َر ُسْو ُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص : اِْبُن َعبَا ِس َقاَل نْ عَ  اَث

ر و اه ( تُھأَبُْوَھا فِْي نَْفِسَھا َو اِْد نَُھا ُصَما . َواْلبِْكُر یَْستَأِدنَُھا. ِلیَِّھا 

)ياالجما عة اال ابخار  

 

Artinya: 

 

“Dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, wanita 

janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya sedangkan 

gadis perawan ayahnya meminta izin (persetujuannya) kepadanya 

untuk menikahkan dirinya dan izinnya itu adalah diamnya.10 

 

b. Kawin Paksa Terhadap Perawan Yang Sudah Baligh (Dewasa) 

Terkait status perawan yang sudah baligh, apakah walinya 

mempunyai hak untuk mengawinkannya secara paksa atau 

                                                             
9Ibid, 57. 
10 Al-Imam As-Syaukani, Ringkasan Nailul Autar, 2161. 
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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 Hanifah dan murid-muridnya, 

dan pendapat Ahmad dalam riwayatnya, Al Auza’I, Abu Ubaid, Abu 

Tsur, Ibnu Al-Mundzir, dan pendapat yang dipilih aleh Syaikhul Islam 

Ibnu Taimiyah.11 

Sedangkan Malik As-Syafi’I, Abu Laits, Ibnu Abi Laila, 

Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa seorang wali telah menikahkan 

anak gadisnya yang perawan tanpa seizin darinya. Imam Syafi’I 

menilai  meminta persetujuan seorang gadis bukan perihal wajib. 

Sebab dalam hadist ini janda dan gadis dibedakan. Sehingga 

perkawinan gadis yang dipaksakan tanpa seizinya 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 hadist itu membedakan antara janda dan gadis.Janda harus 

menegaskan secara jelas dalam memberikan izin, sementara seorang 

gadis cukup dengan diam saja.12 

Seorang ayah dipersonifikasi sebagai sosok yang begitu peduli 

kepada kebahagiaan anak gadisnya. Sebab sang gadis belum 

berpengalaman hidup berumahtangga, disamping biasanya ia pun malu 

                                                             
11 Abu Malik Kamal bin Asyyid Salim, Shahi Fikih Lengkap Berdasarkan Dalil-Dalil 

dan Penjelasan Para Imam  Yang Termasyur (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007 jilid 3),217. 
12 Is Addurofiq, “Praktek Kawin Paksa dan Faktor Penyebabnya,” Skripsi (Malang: UIN 

Malang, 2010), 32.  
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untuk mencari pasangan sendiri, para ulama mencoba untuk memberi 

saran bagi ayah untuk membantu buah hatinya itu. 

Di sisi lain, kelompok ulama seperti Auza’I, Abu Tsur dan 

kalangan Hanafiah lebih memilih tidak mengakui hak ijbar. Mereka 

menggunakan pijakan argumentasi hadist yang juga digunakan 

kelompok pembela ijbar.Menurut mereka lafadz tusta’dzanu 

mengandung arti bahwa  izin merupakan keharusan dari anak gadis 

yang hendak dikawinkan. Oleh sebab itu perkawinan yang dilakukan 

tanpa kerelaan si gadis hukumnya tidak sah.13  

Tindakan para wali dalammengawinkan perempuan yang 

berada dibawah perwaliannya sama seperti tindakan dan 

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 daripada rusan hartanya. Maka bagaimana bisa is boleh 

mengawinkannya secara paksa padahal is sudah dewasa dan tidak 

menyukai laki-laki yang diajukan kepadanya. 

Perkawinan yang dilangsungkan secara paksa padahal 

bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dan logika.Allah saja tidak 

membenarkan para wali anak perempuan yatim untuk memaksa 

menjual atau menyewakan hartanya (harta miliknya) kecuali dengan 

seizinnya, maupun membeli makanan, minuman, atau pakaian yang 

                                                             
13Ibid, 33. 
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tidak ia sukai, maka iapun tidak diperbolehkan untuk memkasanya 

dalam hal perkawinan dengan orang yang tidak ia sukai. Wanita 

memiliki hak legal untuk melepaskannya dari suaminya, jika ia 

membencinya, lalu bagaimana menikahkannya dengan orang yang 

tidak ia sukai jika memang dari awal dia sudah membencinya.14 

Pandangan ini senada dengan argument Hanafi yang tidak 

menyertakan  wali sebagai syarat dalam perkawinan. Yang menjadi 

patokan utama dalam perkawinan adalah kerelaan kedua belah pihak 

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

kalangan ulama Hanafi dalam konsep Ijbar-Nya tidak didasarkan pada 

status janda ataupun gadis tetapi pada tingkat kedewasaan  perempuan. 

Kalangan Hanafi menyatakan bahwa baik itu janda ataupun gadis 

apabila mereka sudah dewasa maka dia bisa menikahkan dirinya 

sendiri, sementara apabila mereka masih anak-anak maka walilah yang 

berhak menikahkannya.15 

Pendapat senada dikemukakan oleh Imam Ibnu 

Taimiyah.Menurutnya, gadis yang sudah dewasa (baligh) tidak boleh 

dipaksa oleh siapapun untuk menikah. Alasan yang dikemukakan 

menurut Ibnu Taimiyah, seorang ayah tidak berhak untuk 

memebelanjakan (tusharruf)  harta anaknya yang sudah dewasa  tanpa 

seizinnya. Sedangkan urusan kemaluannya (budl) lebih utama 

ketimbang hartanya sendiri. Bagaimana mungkin seorang wali berhak 

                                                             
14 Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, 217. 
15 Is Addurofiq, “Praktek Kawin Paksa dan Faktor Penyebabnya,” Skripsi (Malang: UIN 

Malang, 2010), 36. 



36 
 

 

seenaknya membuat keputusan terkait dengan kemaluan anaknya itu 

tanpa  kerelaan dan izin sang anak.16 

Lain halnya dengan pandangan Imam Syafi’I dan Maliki yang 

menyertakan wali sebagai salah satu syarat dalam akad nikah.Baik 

Syafi’I ataupun Maliki sama-samamenekankan aspek kegadisan (al-

bikarah) terkait boleh atau tidaknya seorang perempuan menikahkan 

dirinya. Demikian sebaliknya, seorang janda sudah dewasa ataupun 

tergolong  masih anak-anak,  tetapi memiliki izin untuk menikahkan 

dirinya.pendapat Imam Syafi’I, sekali pun ada kesamaan alasan hukum 

(illat)  dengan Syafi’I, tapi Maliki berpandangan lain tentang janda 

yang belum dewasa,  menurutnya janda tersebut masih tergantung pada 

izin walinya, dia tidak memiliki wewenang untuk menikahkan 

dirinya.17 

c. Kawin Paksa Terhadap Perawan Yang Belum Baligh (Masih 

Belia) 

Para ulama, selain segelintir kalangan yang berpendapat, 

sepakat bahwa gadis belia yang belum baligh boleh dikawinkan paksa 

oleh ayahnya atau wali yang berada dibawah perwaliannya tanpa 

keharusan 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.18 

                                                             
16

Is Addurofiq, “ Praktek Kawin Paksa dan Faktor Penyebabnya,” Skripsi (Malang: UIN 
Malang, 2010), 37. 

17 Ibid,  
18

Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, 219. 



37 
 

 

Dalam hal ini mereka merujuk pada tindakan Abu Bakar RA 

saat mengawinkan Aisyah RA yang kala itu masih belia dan belum 

balig (dengan Rasulullah SAW).Mereka juga menakwilkan sabda Nabi 

SAW, “janganlah mengawinkan perawan sebelum meminta izinya” 

dengan pengertian bahwa yang dimaksud perawan yang diperintahkan 

untuk dimintai izinnya adalah perawan yang sudah baligh. 

Pertimbangan lain, menurut ketntuan nash dan ����,�usia belia (belum 

baligh)merupakan alasan untuk mencegah melakukan suatu yang legal, 

sehingga ia pun boleh dipaksa. 

Namun jika gadis belia ini bisa memahami perkawinan dan 

hakikatnya, maka pendapat yang kuat mengharuskan permintaan 

izinnya terlebih dahulusebelum mengawinkan, karena ia sudah 

termasuk kategori umum perawan ditambah adanya kemashlahatan 

tersendiri jika meminta izinnya. 

Syaikhul Islamiyah Ibnu Taim�y̅ah menyatakan bahwa menurut 

kesepakatan pada imam madzab, syari’at tidak memberikan ruang bagi 

selain ayah atau kakek untuk memaksa gadis yang masih belia untuk 

kawin. 

Imam Syafi’I membolehkan adanya pemaksaan nikah, tapi 

dengan syarat yaitu: 

1. Tidak adanya permusuhan diantara kedua calon pengantin 

yang nyata, bila ada isu permusuhan tidak menggugurkan 

haknya. 
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2. Tidak ada permusuhan diantara wali dan perempuan tersebut. 

3. Adanya kesetaraan untuk membayar mahar (mahar mitsil). 

Pengertian kawinpaksa atau ijbar secara teoritis adalah 

merupakan hak dan kewajiban orang tua dengan rasa taggung 

jawab untuk menuntun dan mengarahkan anak perempuannya 

menuju jenjang pernikahan dengan indah, sama sekali tidak 

diartikan dengan paksaan (ikrah) yang semena-mena yang tidak 

bertanggungjawab, dan sama seklai juga berebeda dengan paksaan 

yang bersifat ibadah (taklif) yang memang aktifitas itu adalah 

merupakan kewajiban yang tidak dapat ditawar. 

Implikasi dari paksaan kawin ternyata telah berdampak 

negative kepada perempuan sepertidalam aspek psikologis 

membuat perempuan stress dan nervous serta apatis, dalam aspek 

ekonomi membuat perempuan bergantung kepada suami ecara 

mutlak bahkan kadangkala berhenti dari pekejaannya semula dan 

dalam aspek sosial kemasyarakatan perempuan menjadi terisolasi 

karena terlalu mmikirkan beban intern keluarga. Lebih 

mengkhawatirkan lagi kawin paksa telah menimbulkan 

konsekuensi-konsekuensi negative khususnya dalam aspek hak-hak 

reproduksi perempuan.  Kawin paksa menimbulkan hubungan 

seksual yang tidak sehat, dishamonisasi dalam keluarga seeperti 

munculnya  kekerasan, penyelewengan bahkan sebagai penyebab 

besar terhadap keretakan rumah tangga.bukanlah hak-hak 
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reproduksi perempuan merupakan hak yang palingdasar dan hanya 

dimiliki poleh perempuan sebagai manusia. Karena sudah 

semestinya, persoalan memilih pasangan bagi perempuan 

merupakan hak uttama yang tidak boleh dipaksakan. Karena pada 

dasarnya hak-hak reproduksi perempuan seperti ini adalah hak juga 

Hak Asasi Manusia (HAM)  secara umum. Seorang perempuan 

bila terpaksamenikah karena tidak disetujui oleh orang tua 

kemungkinan menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga 

kelak. 

C. Wali Terhadap Perjodohan Anak 

1. Definisi Wali  

Secara etimologi wali mempunyai arti pelindung, penolong atau 

penguasa.19Orang yang berhak menikahkan perempuan adalah wali 

yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak 

sebagai wali. 

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari 

orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat 

hubungan darahnya.Jumhur ulama seperti Imam Syafi’I dan Imam 

Malik, mengatakan bahwa wali itu adalah ahli walis dan diambil garis 

dari ayah bukan dari ibu.20 

                                                             
19 Abdul Mujib dkk, dalam Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat, Kajian Fikih 

Nikah Lengkap, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2009), 89. 
20 Tihami dan Sohari Sahrani,  Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 90. 
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Susunan wali yang harus didahulukan menurut Imam Syafi’I 

adalah sebagai berikut: 

1) Ayah, Ayahnya ayah (kakek) dan seterusnya ke atas. 

2) Saudara laki-laki yang sekandung (seayah dan seibu). 

3) Saudara laki-laki seayah. 

4) Anak laki-laki (keponakan) dari saudara laki-laki sekandung. 

5) Anak laki-laki (keponakan) dari saudara laki-laki seayah, dan 

seterusnya sampai ke bawah. 

6) Paman yang bersaudara dengan ayah yang sekandung. 

7) Paman yang bersaudara dengan ayah seayah. 

8) Saudara sepupu atau anak laki-laki dari paman yang bersaudara 

dengan ayah yang sekandung. 

9) Saudara laki-laki atau anak laki-laki dari paman yang 

bersaudara dengan ayah yang seayah, dan seterusnya sampai ke 

bawah.21 

Susunan wali yang harus didahulukan menurut Imam Maliki 

adalah sebagai berikut: 

1) Ayah. 

2) Al-washi (orang yang menerima wasiat dari ayah untukmenjadi 

wali). 

3) Anaknya yang laki-laki, meskipun anakyang bersangkutan dari 

hasil perzinahan.  

                                                             
21 Mohammad Asmawi, Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan, (Yogyakarta: 

Darussalam, 2004), Cet 1. 69-70. 
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4) Cucu laki-laki. 

5) Saudara laki-laki yang sekandung. 

6) Saudara laki-laki yang seayah. 

7) Anak laki-laki dari saudara sekandung. 

8) Anak laki-laki dari saudara yang seayah. 

9) Kakek yang seayah 

10) Paman yang sekandung dengan ayah. 

11) Anak laki-laki dari paman yang sekandung dengan ayah. 

12) Paman yang seayah dengan ayah. 

13) Anak laki-laki dari paman yang seayah dengan ayah. 

14) Ayah dari kakek. 

15) Pamannya ayah. 

16) Orang yang mengasuh perepuan yang bersangkutan.22 

Susunan wali yang harus didahulukan menurut Imam Hanafi 

adalah sebagai berikut: 

1) Anak laki-laki, cucu lakki-laki, dan seeterusnya sampai ke 

bawah. 

2) Ayah, kakek (ayah dari ayah), dan seterusnya sampai ke atas. 

3) Saudara laki-laki yang sekandung. 

4) Suadara laki-laki yang seayah. 

5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung. 

                                                             
22Ibid, 70. 
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6) Anak laki-laki dari saudara laki-lakiyang seayah, dan 

seterusnya sampai ke bawah. 

7) Paman yang bersaudara dengan ayah yang sekandung. 

8) Paman yang bersaudara dengan ayah yang seayah. 

9) Saudara sepupu atau anak laki-laki dari paman yang bersaudara 

dengan ayah yang sekandung, dan seterusnya ke bawah. 

Eandainya wali-wali yang disebutkan di atas tidak ada 

semuanya, maka yang berhak menjadi wali adalah garis 

keturunan perempuan yang sesuai dengan susunannya. 

2. Jenis-jenis Wali 

Wali memegang peranan penting terhadap kelangsungan sesuatu 

pernikahan. Menurut Imam Syafi’I dan Imam Malik bahwa keberadaan  

wali adalah termasuk salah satu rukun nikah. Suatu pernikahan tanpa 

dihadiri oleh wali dari pihak perempuan adalah tidak sah atau batal.23 

Sebagaimana yang tercantum dalm hadist Nabi: 

َرُسو ُل هللاِ َصلي هللاُ َعلَْیِھ َو َسلَّم الَ نَِكاَح  لَ قَاْن اَبِي ُمْو َس عَ 

)روه البخارى(اِالَ بَِولَي  

Artinya:  

“Dari Abu Musa r.a yang berkata bahwa Rasulullah SAW 

bersabda, “Tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali.”(HR. 

Bukhari).24 

 

Adapun wali nikah ada empat jenis, yaitu: 

                                                             
23Ibid, 60. 
24 Al-Bukhori, Abdullah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim, Sahih Al-Bukhari, (Beirut: 

Dar Al-Fikr) 95. 
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1) Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab 

dengan wanita yang melangsungkan  pernikahan. Adapun wani 

nasab terbagi menjadi dua yaitu: 

a. Wali nasab biasa yaitu wali nasab yang mempunyai 

kewenangan untuk memaksa menikahkan tanpa izin atau 

persetujuan dari wanita yang bersangkutan. Dengan kata 

lain wali ini tidak mempunyai kewenangan menggunakan 

hak ijbar. 

b. Wali mujbir adalah wali nasab yang berhak memaksakan 

kehendaknya untuk menikahkan calon memepelai 

perempuan tanpa meminta izin kepada wanita yang 

bersangkutan,hak yang dimiliki oleh wali mujbir disebut 

dengan hak ijbar. 

2) Wali hakim, yang dimaksud dengan wali hakim ialah wali 

nikah dari hakim atau qadhi. Adapun orang-orang yang berhak 

menjadi wali hakim adalah Pemerintah (sulthan), Pemimpin 

(khalifah), Penguasa (Roish) atau qadhi nikah yang diberi 

wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang 

berwali hakim.25 

3) Wali tahkim yaitu wali yang diangkat oleh calon suami atau 

calon istri. Wali tahkim terjadi apabila wali nasab tidak ada, 

wali nasab ghaib, tidak ada qadhi atau pegawa pencatat nikah. 

                                                             
25Tihami dan Sohari, Fikih Munakahat, 97. 
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4) Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya, yaitu 

majikannya sendiri, adapun maksud budak disini adalah wanita 

yang berada di bawah kekuasaannya/hamba sahaya.26 

Adapun yang dimaksud dalam penelitian disini ialah pada wali 

mujbir.Yang telah diuraikan sebelumnya yaitu wali nasab yang 

mempunyai hak untuk menikahkan terhadap seseorang yang ada dibawah 

perwaliannya dengan tanpa izin dan persetujuan anaknya. 

a. Wali mujbir menurut Syafi’I adalah ayah, kakek, dan terus ke atas, 

wali mujbir mempunyai kedudukan istimewa karena boleh 

menikahkan anak perempuannya yang masih kecil dan belum baligh. 

Juga boleh menikahkan anak perempuannya yang sudah dianggap 

dewasa dan masih perawan tanpa minta izin terlebih dahulu kepada 

anak yang bersangkutan.27 Imam Syafi’I mengacu pada hadist Nabi 

SAW: 

  اَلتّیُِّب اََحقُّ بَِنْفِسَھا ِمْن َو ِلیََّھا وا لبِْكُزیَُز ّوِ ُجَھا ابُْو َھا

Artinya:“Perempuan janda lebih berhak pada dirinya sendiri 

disbanding walinya, sedangkan perempuan yang masih perawan 

dinikahkan oelh ayahnya. (HR. An-Nasa’I dan daruquthni).28 

 

Hadist ini menunjukan seorang ayah dibolehkan menikahkan 

anak perempuannya yang masih perawan tanpa harus minta izin 

terlebih dahulu kepada anak yang bersangkutan. 

                                                             
26Ibid, 99. 
27 Mohammad Asmawi, Nikah Dalam Perbincangan, 77. 
28 Sunan Daruqutni, Kitab Nikah, juz 3. 240. 
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b. Wali mujbir menurut Imam Hambali adalah ayah dan washi, bila 

kedua orang tuanya tidak ada maka yang berhak menyandang wali 

mujbir adalah hakim dengan syarat bahwa perempuan yang 

bersangkutan sudah layah dinikahkan .kedudukan dan fungsi wali 

mujbir sama dengan Imam Syafi’I.29 

c. Wali mujbir menurut Imam Malik adalah ayah. Orang lain dapat 

diangkat menjadi wali mujbir apabila telah mendapat wasiat dari 

bapak. Wasiat yang diucapkan itu harus ada bukti baik secara tertulis 

maupun yang diucapkan dengan adanya dua orang saksi. Adapun 

fungsi dari wali mujbir ini adalah boleh menikahkan perempuan yang 

kurang waras baik masih kecil maupun sudah menginjak dewasa. 

Terhadap perempuan-perempuan yang masih perawan atau sudah 

janda dan masih berusia muda, wali ini juga di bolehkan menikahkan 

dengan laki-laki yang menjadi pilihannya, tetapi tidak mutlak dan 

mengandung syarat tertentu. Apalagi terhadap perawan yang memiliki 

pribadi matang dan bisa menafkahi dirinya sendiri, atau terhadap janda 

yang berusia tua, wali ini tidak boleh menikahkan dengan laki-laki 

pilihannya sendiri tanpa minta izin terlebih dahulu dari mereka.30 

d. Wali mujbir menurut Imam Hanafi adalah setiap orang yang terantum 

dalam strukturisasi wali, mereka bisa disebut wali mujbir. Fungsi wali 

mujbir haya terbatas pada anak-anak kecil baik laki-laki maupun 

                                                             
29 Mohammad Asmawi, Nikah Dalam Perbincangan, 79. 
30Ibid, 80. 
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perempuan, baik terhadap orang gila yang masih kecil maupun sudah 

dewasa.31 

Karena itu seorang ayah atau kakek boleh menikahkan anak 

perempuan yang masih kecil dan belum baligh meskipun tanpa minta izin 

dari yang bersangkutan. Demikian juga para wali selain ayah dan kakek 

boleh menikahkan anak perempuan yang masih kecil atau di bawah umur 

dengan syarat laki-laki yang menjadi calon suaminya harus setaraf dan 

sebanding setatusnya dengan dia dimata masyarakat yang ada 

dilingkungan sekitarnya, serta membayar mas kawin yang dinilai pantas. 

Adapun perempuan yang sudah dewasa dan bisa menentukan baik 

buruk sesuatu, baik perepuan itu masih perawan atau sudah janda boleh 

menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang dicintai tanpa 

memerlukan wali lagi, dengan syarat calon suaminya memiliki status yang 

sama dengannya. Tetapi kalau suaminya memiliki status tidak sama sering 

terjadi percekcokan dalam menjalani persoalan kehidupan rumah 

tangganya,  maka walinya berhak menggugat cerai kepada suaminya. 

D. Kewenangan Orang Tua dan Dasar Hukum Ijbar 

Sebagaimana terdapat tujuan dalam Islam untuk menikahkan anak 

gadisnya, seorang wali boleh memilihkan suami bagi anak gadisnya.Ia 

tidak boleh menikahkan, kecuali dengan laki-laki yang baik akhlaknya 

                                                             
31 Ibid, 80-81 
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hingga bisa bergaul dengan baik dengan istrinya dan tidak berbuat zalim 

kepadanya.32 

Apabila seorang laki-laki diperbolehkan melihat perempuan yang 

dinikahinya, maka perempuan juga boleh melihat laki-laki yang akan 

menjadi teman hidupnya. Apabila perempuan tertarik dan setuju ia boleh 

dinikahkan dan jika tidak maka tidak boleh memaksa.33 

1. Wewenang Ijbar 

Agama Islam mengatur, seorang ayah memiliki kewenangan 

dalammemilihkan jodoh bagi anaknya. Menurut Madzhab Maliki, 

pemilihan pasangan untuk seorang wanita muslim tergantung pada 

kuasa daya “ijbar” yang diberikan kepada ayahnya atau walinya. Hak 

ijbar wali menurut al-Dimashqi tidak diberikan selain ayah dan kakek 

(dari pihak ayah) karena ayah dan kakek dianggap sebagai orang yang 

paling sempurna kasih sayangnyaserta mampu untuk mendidik dan 

merawat.Bila ayah atau wali wanita itu mendapatkan bahwa usianya 

yang belum matang sedangkan wanita itu sudah sangat ingin menikah 

dengan laki-laki yang bersifat buruk, maka dia (wali tersebut) boleh 

menghalanginya untuk menikah dengan laki-laki tersebut.seorang ayah 

dapat mencarikan jodoh yang cocok untuk dinikahkan dengan anak 

perempuannya.34 

                                                             
32 Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fiqih Muslimah, terj. Zaid Husein al-Hamid,(Jakarta: 

Pustaka Amani, 1999), 257. 
33 H. S. A. Al-Hamdani, Risalah Nikah (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 13-14. 
34 Abdurrahman I. Doi, Pernikahan dalam Syari’at Islam, terj. Basri Iba Asghary dan 

Wadi Mastwri (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 16-17 
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Sementara itu para fuquha sepebdapat bahwa seorang wali tidak 

boleh melarang menikah terhadap wanita yang berada di bawah 

kekuasaannya, apabila ia mendapatkan calon suami yang kufu’ 

(sepadan) dan dengan mahar  yang sebanding (pantas). Jika ia 

dilarang, maka ia dapat mengadukan perkaranya kepada penguasa, 

kemudian penguasa itulah yang menikahkannya.35 

Ada pemetaan menarik yang dibuat oleh Ibn Rusyid tentang 

perbedaan pendapat ulama tentang ijbar wali mujbir  terhadap anak 

perempuannya dalam memilih pasangan yang dapat dirinci sebagai 

berikut:36 

a. Para ulama sepakat bahwa untuk wanita janda diwajibkan ada 

persetujuannya. 

b. Janda yang belum baligh, menurut Imam Maliki dan Hanafi, wali 

boleh memaksanya untuk menikah, sedangkan menurut Imam 

Syafi’I tidak boleh menikahkannya tanpa persetujuannya. 

c. Ulama berbeda pendapat tentang persetujuan sendiri itu jika 

wanitanya gadis dewasa. Imam Maliki dan Imam Syafi’I 

berpendapat persetujuan hanya sekedar sunat, bahkan sebagai wali 

bapak bisa memaksa anak gadis untuk menikah dengan laki-laki 

pilihannya, sedangkan menurut Imam Hanafi harus ada persetujuan 

dari si gadis. 

                                                             
35 Ibnu Rusyd, Bidayat al-Mujtahid II, terj M.AAbdurrahman  (Semarang: Asy Syifa, 

1990), 379-380. 
36 Ibnu Rusyd ,Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah juz II (Surabaya: Dar al-Ihya’ al-Kutub 

al-Arabiyah, tt), 4. 
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Syari’at Islam telah memerintahkan agar wali meminta persetujuan 

dari putrinya dan juga dan juga pendapat ibunya yang mungkin lebih 

mengetahui keadaan dan keinginan putrinya. 

Dengan kedudukan demikian syari’at Islam dapat memelihara 

wewenangorang tua terhadap anak perempuannya .dan dengan bentuk 

demikian, kita tidak akan melihat seorang bapak atau wali yang 

berlaku sewenang-wenang untuk menikahkan anak permpuannya, 

tanpa meminta persetujuan darinya .37 

2. Dasar Hukum Ijbar 

Dalil yang menjadi dasar hukum dalam berlakunya Ijbar wali ini 

adalah Al-Qur’an surat an-Nisa ayat 32: 

                    

               

    

 

 Artinya :”Dan nikahlah orang-orang yang sendirian diantara 

kamu, dan orang-orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba 

sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang 

perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memapukan mereka 

dengan kurnia-Nya dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi 

maha mengetahui.38 

Dasar hukum surat An-Nisa’ diatas adalah Imam Syafi’I, Imam 

Malik bin Anas, Imam Sufyan al-Tsawari’, Ishaq bin Ruhuyah, Ibn 
                                                             

37 Syeikh Mahmud Saltut, Akidah dan Syari’ah Islam, terj, Fakhrudin H.S dan 
Nasaruddin Thaha (Jakarta: Bumi Askara, 1994). 162.  

38 Depag RI,Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), 
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Subrunah dan Ibnu Hazm. Mereka berpendapat bahwa akan nikah yang 

dilakukan oleh permpuan baik janda maupun gadis adalah tidak sah. 

Kata yang artinya adalah nikahkanlah menunjuk kepada wali, dari 

kalimat wankihu tersebut madzhab Syafi’I berepbendapat bahwa hak 

menikahkan ada pada wali, jadi wali mempunyai hak Ijbar(memaksa) 

terhadap anak gadisnya.39 

 Ada lagi pendapat yang mengemukakan argument lain menurut 

Masdar F. Mas’udi dalam menetapkan hukum Ijbar adalah hadist yang 

diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang artinya “Dan telah menceritakan 

kepada kami Qutaibah bin Sa’id telah menceritakan kepada kami Sufyan 

dari Ziyad bin Sa’ad bin Abdullah bin Fadil bahwasannya Nabi shallallahu 

‘alaihi wasallam bersabda. “Seorang janda lebih berhak dirinya dari pada 

walinya, sedangkan perawan atau gadis  harus dimintai izin darinya, dan 

diamnya adalh izinnya. “Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu abi 

‘Umar telah menceritakan kepada Sufyan dengan isnad ini, beliau 

bersabda: “Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, 

sedangkan perawan (gadis), maka ayahnya harus meminta persetujuan atas 

dirinya, dan persetujuannya adalah diam.” Atau mungkin beliau 

bersabda:”Dan diamnya adalah persetujuannya.”40 

Dalam madzhab Syafi’I dijelaskan bahwa nikah mempeunyai 

maksud bermaam-macam, sedangkan nikah tersebut adalah ikatan antar 

                                                             
39 Ibrahim Hosen, Fiqih Perbandingan Masalah Pernikahan (Jakarta: Pustaka Firdaus, 

2003), 162. 
40 Masdar F. Mas’udi, Islam dan Hak-Hak Perempuan Dialog Pemberdayaan (Jakarta: 

Mizan, 1997), 99. 
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keluarga. Wanita dengan kekeurangannya dalam hal memilih, tentulah 

tidak dapat menikah dengan cara yang baik. Lebih-lebih karena wanita itu 

tunduk kepada perasaan halus yang kadang-kadang menutupi segi-segi 

kemashlahatan. Maka untuk menghasilkan tujuan-tujuan ini dengan cara 

yang lebih sempurna, maka dilaranglah wanita mencampuri langsung akad 

nikah.41 

E. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kawin Paksa 

Kawin paksa hingga saat ini masih saja diperdebatkan,hal ini 

disebabkan oleh kekeliruan penempatan hak dan kewajiban yang dapat 

dijadikan sebagai faktor utama munculnya kawin paksa, antara lain yaitu: 

1. Kekeliruan dalam menempatkan hak dan kewajiban orang tua terhadap 

anak dan anak terhadap orang tuanya yang mana sering kali rancu 

dalam penerapannya sehingga hak yang dijadikan sebagai kewajiban 

dan kewajiban dijadikan sebagai hak bahkan kadang pula menuntut 

akan kewajiban,lupa dan tidak meghiraukan  akan hak-hak orang lain 

dan sebaiknya. 

2. Restu dijadikan sebagai kewajiban mutlak orang tua dalam menentukan 

pasangan anaknya. 

3. Adanya pemikiran bahwa orang tua hanya akan memberkan yang 

terbaik bagi anaknya, dan tak akan pernah melihat anaknya terlantar 

maupun disakiti oleh orang lain yang membuat mereka terlalu 

memaksakan kehendak mereka sendiri tanpa menghiraukan perasaan 

                                                             
41Mahmud Saltut dan M. Ali al-Sayiz, Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqh 

(Jakarta: Bulan Bintang, 1985), 122. 
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anaknya yang tanpa sadar mereka telah dengan tidak sengaja melukai 

dan menyakiti hati anaknya.42 

4. Nilai dan norma juga merupakan faktor penyebab adanya kawin paksa. 

Baik agama sebagai sebuah keyakinan maupun budaya yang masih 

kokoh. Seperti kewajiban orang tua untuk mencarikan pasangan hidup 

sang anak, begitu juga dengan stigmaterhadap perempuan yang tidak 

laku, telah mendorong orang tua untukmencarikan sekuat tenaga teman 

hidupnya.43 

5. Adanya kebiasaan atau tradisi menjodohkan anak, seperti halnya 

dilingkungan pesantren, antara kiyai satu dengan yang lainnya saling 

menjodohkan anaknya yang menyebabkan anak enggan menolak demi 

menghormati orang tuanya. 

Hal semacam ini sering terjadi karena beberapa alasan.Pertama, 

orang tua merasa memiliki anaknya sehingga merasa berhak memaksa 

anak menikah  dengan siapapun. Kedua, rendahnya pengertian orang tua 

terhadap kemungkinan dampak buruk yang bisa menimpa si anak, buah 

hatinya sendiri.Ketiga, alasan ekonomi, alasan ini menjadi faktor dominan 

dalam beberapa kasus yang terjadi di beberapa daerah.44 

                                                             
42 Perihal Kawin Paksa, dalam  http// kawin paksa atrikial-ta 97’s blog.html (diakses pada 

tanggal 26 Juni 2019, jam 09.00). 
43 Miftahul Huda, Kawin Paksa, Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan, 

(Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2009). 78. 
44 Rahima, Menilai Kawin Paksa: Perspektif Fiqh dan Perlindungan Anak, dalam 

http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=502:suplement-
7&catid=49:suplement&Itemid=319,  (diakses pada tanggal 26 Juni 2019, jam 9.30). 
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Kawin paksa tak jarang menimbulkan efek negatif bagi anak,hal ini 

yang menyebabkan anak enggan dikawinkan dengan pilihan orang tua, 

diantaranya: 

1. Dari segi psikologis, kawin paksa dapat mengganggu kesehatan fisik 

dan psikis, anak merasa tertekan dan takut. 

2. Dari segi ekonomis, apabila suami istri sudah bekerja keduanya sama-

sama mampu dan tidak saling menggantungkan diri sehingga 

pengeluaran keuangan dalam keluarga seakan-akan masih bersifat 

individual. Hal ini menimbulkan terciptanya suasana keluarga yang 

megarah disharmonis. 

3. Dari segi sosial, sulitnya untuk beradaptasi dan bersosialisasi dengan 

lingkungan sekitar karena persoalan intern dalam keluarga yang 

diakibatkan oleh perkawinan paksa.45 

4. Dari segi seksual, hubungan seksualmenjaddi tidak sehat karena tidak 

ada rasa cinta dan hasrat, dilakukan hanya dengan keterpaksaan. 

5. Hubungan keluarga menjadi tidak harmonis karena tidaksepaham 

dalam berkomunikasi yang disebabkanoleh keegoisan masing-masing. 

6. Orang tua ikut andil dalam urusan rumah tangga anak, misalnya 

ekonomi, orang tua masih membiayai kebutuhan anak yang 

menyebabkan suami tidak bertaggung jawab dalam kebutuhan 

keluarganya. 

                                                             
45

Miftahul Huda, Nikah Paksa, Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi  Perempuan, 
(Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press,  2009), 88-96. 
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Kawin paksa yang dilakukan orang tua terhadap anaknya tidak 

selalu berdampak negatif, hal ini dapat dilihat dari positifnya mengapa 

orang tua melakukan hal ters ebut, diantaranya:  

1. Adanya keinginan orang tua untuk menyambung silaturrahmi 

dengan kerabatnya. 

2. Untuk memperbaiki keturunan dan pendidikan. 

3. Agar hartanya tetap terjaga  dan apabila jatuh ke tangan orang 

lain yang kurang dipercaya  khawatir akan tidak terpelihara 

dengan baik. 

F. Kawin Paksa Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif  

Di dalam ajaran agama Islam terdapat hukum atau aturan 

perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh setiap umat, adapun hukum 

atau aturan-aturan yang dimksud dalam pembahasan ini yaitu yang 

bersumber dari al-Qur’an, Hadist dan Ijma’ ulama. 

Indonesia yang dianggap sebagai salah satu negara muslim telah 

mengaktualisasikan beberapa konsep perkawinan dalam literatur fiqh 

kedalam legislasi nasional yang disebut juga hukum positif yang berupa 

undang-undang dan peraturan lainnya.46Adapun peraturan yang dimaksud 

dalam pembahasan ini yaitu Undang-Undang tentang perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

 

 

                                                             
46 Miftahul Huda, Nikah Paksa, Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi  Perempuan, 

(Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press,  2009), 38. 
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1. Padangan Islam Terhadap Kawin Paksa 

Telah banyak dalil-dalil dalam al-Qur’an maupun hadist dan 

fakta-fakta yang menunjukan pengharamannya dalam Islam yang mana 

telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW baik secara Qawli maupun Fi’ly 

sebagai bantahan terhadap aturan-aturan yang ada pada zaman jahilyah 

berupa diskriminasi terhadap wanita dalam masalah perkawinan, 

sehingga Rasulullah menetapkan suatu ketetapan hukum tentang 

keberadaan hak seorang wanita dalam menentukan pasangan hidupnya, 

serta membatalkan hukum suatu perkawinan yang dilandasi oleh 

pemaksaan dan keterpaksaan meskipun dalam hal ini yang memaksa 

adalah ayah.47 

a. Al-Qur’an 

Secara umum dalam al-Qur’an tidak disebutkan secara 

jelastentang persoalan ijbar (kawin paksa), akan tetapi hanya 

menyebutkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang problem 

pemecahan dalam keluarga pada masa Nabi dan itupun 

merupakan respon pada masa iu. Di dalam Al-Qur’an, secara 

eksplisit digambarkan bahwa seorang wali (ayah, kakek dan 

seterusnya),tidak boleh melakukan paksaan nikah terhadap 

perempuannya, yang perempuan terseebut tidak menyetujui 

atau perempuan tersebut mau menikah dengan laki-laki yang 

                                                             
47Fikar, “Nikah Paksa” artikel diakses pada 23 Juni 2019 dari 

http://luluvikar.wordpress.com. 
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dicintainya sementara seorang wali enggan atau tidak mau 

menikahkannya.48 

Dalam Al-Qur’an dijelaskan: 

                 

           

 
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'ruf”. 

(Q.S. Al-Baqarah:232). 

 

Asbabun nuzul ayat ini adalah berkenaan sikap Ma’qal Ibu 

Yasr yang enggan atau tidak manu menikahkan saudara 

perempuannya dengan laki-lakiyang tidak diinginkannya.Dengan 

alasan dulu laki-laki yang menikahi saudara perempuan itu telah 

menceraikannya, sekarang ingin kembali menikahinya.Namun 

setelah mendengar adanya perintah Nabi untuk tidak menolaknya, 

Ma’qol Ibnu Yasr kemudian membuat akad baru.49 Dalam riwayat 

Abu Muslim  al-Khaji dari jalan Mubarak ibn at-Tudalah dari 

Hasan,”kemudian Ma’qal mendengar perintah itu lalu menjawab, 

saya mendengar dan taat kepada perintah Allah kemudian 

mengundang calon suami dan menikahkannya”. 

                                                             
48Miftahul Huda, Nikah Paksa, Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi  Perempuan, 

(Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press,  2009), 22. 
49 Ibnu Hajar al-Asqalani, Fath al-Bahri, cet .ix, (Mathba’ah as-Salafiyyah, t.t), 93-94. 
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   Karena itu penafsiran ayat diatas, diantaranya: 

Kitab diperuntukan kepada para wali (ayah,kakek, saudara laki-

laki) untuk tidak menolak untuk menikahkan perempuan yang 

nikah pada masa Nabi adalah memang ada dan eksis. Sehingga 

perkawinan tanpa wali tidak dibenarkan. 

1. Kitab tersebut diperuntukan kepada masyarakat umum. 

2. Enggan menikahkan atau sebaliknya memaksakan kehendak 

dengan paksaan adalah tidak diperbolehkan. 

3. Membolehkan perempuan untuk nikah sendiri dan seorangpun 

tidak boleh menolaknya asal ada kebaikan di masa depannya.50 

b. Hadist 

Diantara tujuan perkawinan adalah untuk membina 

keluarga yang bahagia, diliputi rasa cinta dan kasih sayang, dan 

diridhoi Allah. Tujuan ini akan tercapai apabila calon-calon 

mempelai telah saling suka-menyukai untuk  mengadakan 

ikatan perkawinan. Saling suka menyukai ini dalam bentuk 

yang lahir berupa izin dan pesetujuan dintara pihak-pihak yang 

akan nikah. Karena pihak waanita tidak langsung 

melaksanakan “ijab”, maka agama mensyaratkan adanya izin 

                                                             
50 Abdurrahman Al-Jaziri,Fiqih ala Madzab Arba’ah, Dalam Miftahul Huda, Nikah 

Paksa, Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi  Perempuan, (Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press,  
2009), 23. 
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dan persetujuan dari seorang wanita sebelum dilaksanakan 

perkawinannya.51 

Rasulullah SAW bersabda: 

 “tidak boleh dinikahkan orang yang tidak mempunyai 

jodoh hingga dimintakan perintahnya dan tidak pula gadis 

hingga dimintakan izin (nya). Mereka berkata: ya Rasulullah, 

bagaimana tanda izinnya? Jawab Rasulullah SAW 

“diam”.(HR Bukhari dan Muslim). 

 

Apabila suatu perkawinan dilaksanakan tanpa izin dari 

wanita yang akan nikah, maka kepada wanita itu diberi hak 

memilih: apakah ia akan melanjutkan pernikahannya atau 

menolakpernikahannya itu berdasarkan hadist: 

هللا اَتَْت َرُسوَل اَنَّ َجاِریَةَ بَْكًرا : َعْن اِْبُن َعبَاِس َرِضَي هللا 

َجَھا َوِھَي َكاِرَھھُ فََخیََّرَھا النَِبيّ ملسو هيلع هللا ىلص .ُ  فَذََكَرْت لَھُ اَنَّ اَبَا َھا َزوَّ

)رواه احمد وابو داود وابن ماجة ودر قطني(  

 
Artinya:  

 

“Dari Ibnu Abbas bahwasanya Jariya, seorang gadis telah 

menghadap Rasulullah SAW, lalu menyampaikan bahwa 

bapaknya telah mengawinkannya (dengan seorang laki-laki 

yang ia tidak menyukainya). Maka Rasulullah SAW 

menyuruhnys untuk memilih”, (HR. Ahmad, Ibnu Daud,Ibnu 

Majah dan Ad-Daruquthni).52 

 

c. Ulama  

Imam Syafi’I, Imam Malik dan Imam Hambali berpendapat 

jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka 
                                                             

51Muchtar Kamal, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 
1974), 93. 

52 Sunan Daruquthni, Kitab Nikah,Juz 3. 284. 
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hak mengawinkannya pada wali, akan tetapi jika  ia janda maka 

hak itu ada pada keduanya, wali tidak boleh mengawinkan 

wanita janda itu tanpa persetujuannya.  Sebaliknya wanita 

itupun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu wali.53 

1) Madzhab Syafi’I mengatakan bahwa kekuasaan sang wali 

hendaknya bukan menjadi sebuah tindakan memaksakan 

kehendaknya  sendiri dalam memilihkan jodoh atas 

pasangan, tanpa memperhatikan asas kerelaan sang anak.54 

2) Abu Hanifah dan para pengikutnya mempunyai pendapat 

lain, mereka menetapkan ayah tidak boleh memaksa anak 

perempuan yang sudah dewasa untuk menikah dengan 

seseorang, ayah atau wali wajib merundingkan mas’alah 

pernikahan itu dengan anak perempuannya, kalau putrinya 

itu mau maka akad nikahnya itu sah, tetapi jika anak 

putrinya tidak mau maka akad nikahnya itu tidak sah.55 Abu 

Hanifah menerangkan,bahwa ayah atau wali berhak 

membutuhkan kemauan anak putrinya untuk menikah 

dengan seseeorang yang disenanginya, kalau ada salah satu 

dari dua faktor penghalang yaitu: 

                                                             
53 M. Jawad Mughniyah, Fiqih lima Madzhab, (Jakarta: PT. Lentera Basritama), Cet. IV, 

345. 
54 Muhiyyidin Abdush-Shomad dkk, Umat Bertanya Ulama Menjawab Seputar Karir, 

Pernikahan dan Kelurga, (Jakarta: Rahima, 2008), 115. 
55 Musthafa As-Siba’y, Wanita diantara Hukum Islam dan Perundang-Undangan, 

(Jakarta: Bintang Bulan,1977),90. 
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a) Calon suami itu tidak sekufu, dalam madzhab Abu 

Hanifah masalah sekufu luas cakupannya, meliputi: 

kebangsawanan, pekerjaan, dan kedudukan ayah dan 

nenk moyang, dan faktor-faktor yang lain. 

b) Calon suami tidak mampu untuk membayar mahar yang 

sama dengan mahar kaum keluarga  putrid itu.kalau 

seorang akan menikah dengan seseorang yang akan 

membayarmahar kurang dari mahar ibunya dan 

kakaknya, maka ayah atau wali berhak membatalkan 

perkawinannya itu dengan alasan bahwa mereka merasa 

dihina.56 

3) Ulama Imamiyah 

Mayoritas ulama Imamiyah berpendapat bahwa 

seorang wanita baligh dan berakal sehat, disebabkan 

kebalighan dan kematangannya itu, berhak bertindak 

melakukan segala bentuk transaksi dan bentuk sebagainya, 

termasuk juga perkawinan, baik dia masih perawan maupun 

janda, baik punya ayah,kakeh dan anggota keluarga lainnya 

maupun tidak, direstui atau tidak, baik dari kalangan 

bangsawan maupun rakyat jelata, nikah engan orang yang 

memiliki kelas tinggi maupun rendah, tanpa ada 

seorangpun betapapun tinggi kedudukannya yang berhak 

                                                             
56Ibid, 91. 
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melarangnya.ia mempunyai hak yang sama persis kaum 

lelaki.57 Mereka berargumen dengan firman Allah surat 

Albaqarah ayat 232 dan hadist Nabi Saw. 

artinya: “Orang lajang (ayim) lebih berhak  atas diri 

mereka ketimbang walinya.” 

Selain berpegang pada teks Al-Qur’an dan Hadist di 

atas, para pengikut Imamiyah juga berpegang pada 

argument rasional.Rasio menetapkan bahwa setiap orang 

mempunyai kebebasan penuh dalam bertindak.Tidak ada 

seorangpun baik yang memiliki hubungan kekerabatan 

dekat maupun jauh denganya yang punya kekuasaan untuk 

memaksanya.Ibn al-Qoyim mengatakan “bagaimana 

mungkin seorang ayah dapat mengawinkan anak 

perempuannya dengan orang yang ia kehendaki sendiri, 

padahal anaknya itu sangat tidak menyukai pilihan 

ayahnya, dan amat membecinya pula.Akan tetapi ia masih 

memaksanya juga dengn menjadikannya sebagai tawanan 

suaminya”.58 

 Menurut Wahbah Dzuhaili mengutip pendapat 

ulama madzhab fiqih beliau mengatakan “adalah tidak sah 

pernikahan dua orang calon mempelai tanpa kerelaan 

keduanya, jika salah satunya dipaksa secara ikrah dengan 

                                                             
57 M. Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta: PT. Lentera Basritama), Cet  IV. 
58Ibid, 436. 
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suatu ancaman membunuh, memukul atau menjarahkan 

misalnya, maka perkawinan tersebut menjadi fasad”.59 

2. Kawin Paksa Dalam Hukum Positif 

Persoalan wali dan persetujuan mempelai perempuan merupakan 

unsur penting dalam sebuah keabsahan pernikahan.untuk 

menghubungkan dengan konteks dan zaman dewasa ini, akan 

dipaparkan persoalan ijbar dengan wali dan kebebasan perempuan 

dalam perkawinan di dalam perundang-undangan. 

Dalam hubungannya dengan ijbar dan keabsahan dalam 

perkawinantlah dijelaskan dalam pasal 19 KHI bahwa “wali nikah 

dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhibagi calon 

mempelai wanita yang bertindak untuk mniikahkannya”, serta pasal 6 

ayat 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junto 

pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa 

“perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon 

mempelai”,Pasal 17 ayat (2) KHI disebutkan “bilacara ternyata 

pernikahan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka 

pernikahan itu tidak dapat dilangsungkan, dan dalam pasal 71 huruf f 

KHI disebutkan bahwa “suatu pernikahan dapat dibatalkan apabila 

pernikahan yang dilaksanakan dengan paksaan”  

 Namun aturan dalam pasal yang cukup baik ini seringkali tidak di 

implementasikan dengan baik,seperti keharusan tugas KUA 

                                                             
59 Wahbah Dzuhaili, Al-Fiqh Al-Islami W-adilatuhu,1997,juz IX. 6685-6686. 
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menanyakan kedua calon mempelai, sesuai yang tercantum pada pasal 

17 KHI bahwa “sebelum berlangsungnya pernikahan, pegawai 

pencatat nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai 

di hadapan  dua saksi”, yang kadangkala kurang diperhatikan begitu 

juga kepekaan petugas untuk menangkap apakah kedua calon 

mempelai memang benar-benar setuju atau karena desakan yang 

tersistematisasi baik dari orang tua, keadaan, dan situasi yang 

memaksa atau lain sebagainya. 

G. Maslahah Menurut Hukum Islam 

1. Pengertian Maslahah 

Kata Maslahah di kamus Besar Bahasa Indonesia diartiikan 

sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna.Sehingga kata 

“kemaslahatan” memiliki arti kegunaan, kebaikan, kemanfaatan, 

kepentingan.Kata maslahah merupakan antonim atau lawan kata 

dengan “mudharat”, “mudharat artinya rugi atau buruk.60 

Apabila diartikan secara bahasa, jama’ dari kata adalah Maslahah 

jama’ dari yang hakikatnya sama dengan   َصلح yang artinya 

mendatangkan kebaikan.61 

Sebagaimana pendapat Ibn Mndhur dalam Lisan Al-Arab, 

Maslahah satu arti dengan salaah, bentuk tunggal dari 

masalih.Sehingga arti maslahah sama dengan manfaat. Dengan 

demikian dapat dikatakan sebagai maslahah apabila mengandung 

                                                             
60 Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqih (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 128. 
61 Ahmad Khusairi, Evolusi Ushul Fiqih Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum 

Islam (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2013),79. 
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manfaat baik. Manfaat baik yang dimaksud yaitu manfaat yang didapat 

dengan cara menarik seperti menarik hal-hal yang bersifat 

menguntungkan atau menolak atau menghindari seperti menghindari 

hal-hal yang merugikan atau menyakitkan.62 

Singkatnya, pengertian maslahah dalam bentuk tunggal, maupun 

jama’ semuanya mengandung adanya arti adanya manfaat baik secara 

asal maupun dengan proses.Seperti menghasilkan kenikmatan dan 

faedah atau mencegah dan menjaga seperti menjauhi kemdharatan dan 

penyakit. 

Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum Syara’ (Allah) 

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

mencapai ketertiban nyata antara pencipta dan makhluknya. 

2. Tujuan Maslahah 

Tujuan maslahah dapat dilihat dari pengertian atau definisi 

maslahah.Para ahli ushul berbeda-beda dalam  

mendefinisikanmaslahah. ada yang mendefinisikan bahwa maslahah 

meraih kemanfaatan dan menolak kemadlaratan. Ada juga yang 

mendefinisikan sebagai bentuk perbuatan yang bermanfaat yang telah 

di perintahkan olehSyari’ (Allah) kepada hambanya untuk memelihara 

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

mendefinisikan bahwa maslahah adalah memelihara tujuan syara’ 

dengan cara menolak segala sesuatu yang dapat merusak makhluk. 

                                                             
62 Mahfud Siroj, Paradigma Ushul Fiqih Negoisasi Konflik Antara Maslahah dan Nash, 

(Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu, 2013),11. 
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Dari definisi-definisi tersebut dapat diketahui bahwa tujuan dari 

maslahah adalah memelihara tercapainya tujuan syara’ yaitu menolak 

madlarat dan meraih maslahah.63 

3. Landasan Yuridis Mashlahah 

Kemashlahatan manusia dipengaruhi oleh ruang dan waktu. 

Artinya apabila sesuatu dipandang maslahat hari ini belum tentu 

dipandang demikian pada masa dahulu atau masa yang akan datang, 

dan sesuatu yang dianggap maslahah bagi seseorang belum tentu orang 

lain menganggapnya sebagai maslahah. Sifat maslahah itu relatif 

menurut terjadinya peubahan baik manusia, lingkungan atau situasi 

(masa) sesuai dengan kaidah: 

بِتَْغیِر االْزماَِن َواالَ ْمَكنَة ْغیُِراال ْحَكامِ تَ   

Artinya: Hukum berubah menyesuaikan keadaan zaman dan keadaan 

tempat 

. 

 Landasan yuridis menetapkan Maslahah Al-Mursalah sebagai dalil 

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

yang juga melakukan maslahah. Para sahabaat telah menghimpun Al-

Qur’an menjadi mushaf  karena hawatir Al-Qur’an bisa hilang. 

Perintah dan larangan nabi tentang itu tidak ditemukan. Selain itu, para 

sahabat menggunakan maslahah mursalah sesuai dengan tujuan syara’ 

sehingga harus diamalkan sesuai tujuannya tersebut 

.mengesampingkannya berarti mengesampingkan tujuan syara’ dan hal 

                                                             
63 Muhammad Ma’shum Zein, Ilmu Ushul Fiqih, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 116-

117. 
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itu jelas termasuk perbuatan batal dan tegas dilarang.  Oleh karena itu 

wajib berpegang pada maslahah.Maslahah adalah pegangan pokok yag 

berdiri sendiri dan tidak keluar dari pegangan pokok lainnya. Tujuan 

pelembagaan hukum Islam adalah untuk merealisir kemaslahatan. 

Sementara kemaslahatan itu sifatnya temporal, akan senantiasa 

berubah, sesuai dengan situasi kondisi manusia.  

 Dengan demikian, landasan yuridis pemikiran konsep ini adalah 

realitas kehidupan sosial.Dimana Syari’at Islam dalam berbagai 

peraturan dan hukumnya mengarah pada terwujudnya 

kemaslahatan.Penempatan kemaslahatan sebagai sumber hukum 

sekunder menjadikan hokumIslam luwes dan fleksibel.Namun perlu 

dicatat bahwa penerapan maslahah ini terbatas pada bidang muamalah 

saja dan tidak dapat menjangkau bidang ibadat karena lapangan ibadat 

menjadi hak perogratif Allah.64 

H. Maqashid Syari’ah 

Dalam kamus bahasa Arab, maqshad dan maqashid adalah kata 

yang menunjukan banyak (jama’), mufradnya maqshad yang berarti tujuan 

atau target. Sedangkan menurut istilah dari beberapa ulam adalah sebagai 

berikut: menurut ak-Fasi maqashid syariah adalah tujuan atau rahasia 

Allah dalam setiap hukum syariat-Nya. Menurut al-Risuni, tujuan yang 

ingin dicapai oleh syariat untuk merealisasikan kemashlahatan hamba. Dan 

Syatibi mendefinisikan maqashid syariah dari kaidah berikut: 

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

‘adalah, Vol. XII No. 1 (2014), 66-68. 
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“sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan umat 

manusia. Lebih jauh, ia menyatakan bahwa tidak satupun hukum Allah 

yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang 

tidak dilaksanakan. Kemaslahatan disini diartikan sebagai segala sesuatu 

yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia dan 

perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosiaonal dan 

intelektualnya dalam pengertian yang mutlak.Imam Asy-Syatibi 

menejelaskan ada 5 (lima) bentuk maqashid syariah yaitu:Hifdzu Din 

(melindungi agama), Hifdzu Nafs (melindungi jiwa), Hifdzu Aql 

(melindungi akal), HifdzuMal (melindungi harta), Hidzu Nasab 

(melindungi keturunan). 65 

 

 

 

                                                             
65

Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari’ah Menurut al-Syatibi, (Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada, 19996), 61 
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BAB III 

PERKAWINAN PAKSA DI DUSUN TUMPANG DESA GEGER KAB. 

MADIUN 

 

A. Gambaran Umum Desa Geger Kab. Madiun 

1. Kondisi geografis 

a. Luas wilayah Desa Geger  

Kondisi geografis Desa Geger terdiri dari pemukiman, 

pertanian sawah, ladang/tegalan, perkebunan, bangunan, jalan, 

sungai dan tanah kuburan.1 

Tabel 3.1 

Kondisi Geografis Desa Geger 

No Penggunaan Luas (Ha) 

1. Pemukiman 31,00 Ha 

2. Pertanian sawah 142,83 Ha 

3. Ladang/ tegalan 11,50 Ha 

4. Perkebunan 15, 50 Ha 

5. Bangunan 35,45 Ha 

6. Jalan 29,50 Ha 

7. Sungai  20,93 Ha 

                                                             
1 Instrumen Pendataan  Profil Desa, di Balai Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten 

Madiun) 
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11. Tanah kuburan 7, 43 Ha 

12. Lapangan olahraga 0,42 Ha 

 

b. Batas Administrasi Desa 

Berdasarkan data mengenai batas administrasi Desa Geger 

mempunyai batas wilayah perdesaan sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Batas Administrasi Desa Geger 

Letak  Desa/kelurahan Kecamatan 

Sebelah utara Sareng, Purworejo Geger 

Sebelah selatan Candi Mulyo, Dolopo Dolopo 

Sebelah timur  Sareng, Ketandan Geger, Dagangan  

Sebelah barat Purworejo, Slambur Geger 

 

c. Topografi atau Bentang Lahan 

Desa Geger memiliki bentang lahan yang meliputi dataran 

tinggi perbukitan/pegunungan, dengan bentang lahan sebesar 265, 

00 Ha.2 

 

 

                                                             
2 Ibid, 
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2. Gambaran Umum Demografis 

a. Jumlah Penduduk Desa Geger sampai akhir tahun 2018 adalah 

7.206 orang, dan ini diperoleh dari sensus penduduk mulai  dari 

awal tahun 2017 sampai akhir tahun 2018 terdiri dari: 

Tabel 3.4 

Jumlah Penduduk Desa Geger 

 

 

b. Jumlah penduduk Desa Geger Berdasarkan Kelompok Usia 

Berdasarkan masa perkembangan usia balita, anak-anak, 

remaja, dewasa,dan lansia penduduk di Desa Geger dengan usia 

mulai dari 0-56 tahun, dan bedasarkan jenis kelamin sebagai 

berikut: 

Tabel 3.4 

Jumlah Penduduk Desa Geger Berdasarkan Usia 

No Usia Laki-laki Perempuan Jumlah 

1. 0-6 tahun 143  139 282 

2. 7-18 tahun 272 249 521 

No Uraian Jumlah 

1. Penduduk Laki-Laki 3.557 orang 

2. Penduduk Perempuan 3.649 orang 
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3. 18-56 tahun 865 859 1.724 

4. 56 tahun 

keatas 

340  348 688 

 Jumlah 1,620 1.595 3,215 

 

c. Jenis Pekerjaan 

Dari data yang diperoleh dari sensus penduduk rata-rata 

pekerjaan yang di dominasi di Desa Geger yaitu petani, buruh tani 

dan wiraswasta. Wiraswasta yang dimaksud bukan orang-orang 

yang berpenghasilan besar saja tetapi seperti pedagang, dan 

pengusahan kecil-kecilan.3 

Tabel 3.5 

Jenis Pekerjaan  

No Jenis Pekerjaan Jumlah 

1. Petani 478 orang 

2. Buruh tani 131 orang 

3. Buruh migrant 132 orang 

4. Pengrajin 52 orang 

5. Peternak 13 orang 

                                                             
3 Ibid, 



72 
 

 

6. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 18 orang 

7. Perawat swasta 7 orang 

8. Bidan swasta 2 orang 

9. Ahli pengobatan alternative 1 orang 

10. TNI 2 orang 

11. POLRI 10 orang 

12. Pengusaha kecil, menengah dan 

besar 

4 orang 

13. Pedagang keliling 27 orang 

14. Karyawan peusahaan swasta 86 orang 

15. Karyawan perusahaan pemerintah 15 orang 

16. Purnawirawan/pensiunan 17 orang 

 Jumlah 995Ang 

 

d. Tingkat pendidikan penduduk 

Tingkat pendidikan di Desa Geger paling banyak  hanya 

tamat SD/Sederajat saja, selain itu akhir selanjutnya  yaitu tamat 

SMP/sederajat.4 

 

                                                             
4 Ibid, 
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Tabel 3.6 

Tingkat Pendidikan 

No  Pendidikan Jumlah 

1. Usia 3-6 tahun yang belum masuk 

TK 

46 orang 

2. Usia 3-6 tahun yang sedang 

TK/play group 

127 orang 

3. Usia 7-18 tahun yang tidak pernah 

sekolah 

- 

4. Usia 7-18 tahun yang sedang 

sekolah 

441 orang 

5. Usia 18-56 tahun tidak pernah 

sekolah 

2 orang 

6. Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi 

tidak tamat 

119 orang 

7.  Tamat SD/sederajat 752 orang 

8. Usia 18-56 tahun tidak tamat 

SLTA 

7 orang 

9. Tamat SMP/sederajat 691 orang 

10. Tamat SMA/sederajat 633 orang 

11. Tamat D-1/sederajat 6 orang 
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12. Tamat D-2/sederajat 7 orang 

13. Tamat D-3/sederajat 22 orang 

14. Tamat S-1/sederajat 72 orang 

15. Tamat S-2/sederajat 3 Orang 

 

e. Penganut Agama 

Agama yang dianut masyarakat Desa Geger Kab. Madiun 

mayoritas beragama Islam, tampak dari data hanya 1 orang saja 

yang beragama Kristen.5 

Tabel 3.7 

Penganut Agama 

No Agama Jumlah 

1. Islam  4.395 

2. Kristen 1 

3. Katolik  - 

4. Hindu  - 

5.  Budha  - 

 

                                                             
5 Ibid, 
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B. Prantik Kawin Paksa Karena Faktor Penggrebekan Masyarakat di 

Dusun Tumpang Desa Geger Kab. Madiun 

Nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam  pergaulan atau 

embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja 

merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah 

tangga dan keturunan, melainkan dapat dipandang sebagai satu jalan 

menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain, dan 

perkenalan itu akan menjadi jalan  interelasi antara satu kaum dan yang 

lain. 

 Dalam hal ini,  selain nikah paksa karena faktorpenggrebekan 

masyarakat di dusun Tumpang juga terjadi nikah paksa karena hamil di 

luar nikah dan faktor  perjodohan orang tua. Ada 3 kasus pelaku kawin 

paksa karena penggrebekan masyarakat, kemudian 2 kasus pelaku kawin 

paksa yang hamil sebelum adanya pernikahan dan 4 kasus pelaku kawin 

paksa karena perjodohan orang tua. Bukan tanpa alasan mengapa orang tua 

memaksa anaknya menikah dengan pilihan orangtuanya maupun mengapa 

masyarakat memaksa gadis yang sering membawa pasangan pulang 

kerumah untuk segera dinikahkan, selain dilarang oleh agama juga  

menjaga nama baik keluarga dan nama baik lingkungan. Masyarakat 

menggrebek dengan tujuan untuk segera menikah karena terlalu sering 

antara lawan jenis bertamu tanpa melihat batas waktu yang sudah di 

tentukan oleh masyarakat. 
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Selain itu juga, mereka melakukan hal-hal yang tidak sehat dalam 

berpacaran seperti berpelukan dan bahkan sudah melakukan hubungan 

badan di dalam rumah tanpa sepengetahuan orang tua.Sehingga warga 

mengintai apabila waktu sudah larut malam belum juga pulang, maka 

masyarakat melakukan penggrebekan, kemudian dimintai keterangan dan 

pertanggungjawaban untuk segera menikahinya.Apabila tidak dinikahi, 

warga melakukan kekerasan terhadap si laki-laki tersebut.Dari ketiga 

kasus diatas peneliti berhasil melakukan wawancara dari pelaku kawin 

paksa masing-masing kasus 1 orang.Informasi yang didapatkan dalam 

penelitian ini mengenai pihak yang memaksanikah atau pihak yang 

melakukan penggrebekan di dusun Tumpang Desa Geger  ini adalah 

Bapak Moh. Anwar selaku ketua RT, beliau memaparkan bahwa : 

“Di dusun Tumpang ini yang melakukan penggrebekan terhadap 
gadis yang sering membawa pulang pasangan kerumah adalah 
masyarakat terutama pemuda karang taruna, dengan tujuan untuk 
segera menikah, masyarakat juga mendesak melakukan perkawinan 
karena untuk menghindari perbuatan zina. Selain  kawin paksa 
yang didesak masyarakat juga ada yang dari orangtua karena 
dijodohkan, namanya orang jaman dulu mbak suka mencarikan 
anaknya pasangan supaya “ndang mantu ndang ngulehne becek” 
(istilah yang sering diucapkan orang jawa).Tetapi baru-baru ini 
nikah paksa karena faktor penggrebekan masyarakat mbak.Dengan 
adanya penggrebekan ini, masyarakat disini bukan asal 
menggrebek atau memaksa mbak jadi ada beberapa hal yang 
mengharuskan masyarakat melakukan pemaksaan nikah 
tersebut.kami sudah bermusyarawarah dengan pamong desa seperti 
kawimuto, RT, remaja karangtaruna dan tentunya masyarakat 
lainnya, jadi ada beberapa peraturan yang dibuat dan harus 
dipatuhi. Dalam adanya penggrebekan ini, yang  menggerakkan 
adalah remaja karangtaruna dan masyarakat, kami sebagai ketua Rt 
hanya menyutujui asalkan itu benar adanya, kemudian pihak yang 
dipaksa mengakui kesalahannya dan bertanggungjawab.”6 

                                                             
6Moh. Anwar, Hasil Wawancara, Maidun,06 April 2019. 
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Dalam kasus ini ada seorang gadis bernama Ema (bukan nama 

sebenarnya) yang di grebek oleh warga di dalam rumahnya dengan 

seorang laki-laki (kekasihnya) bernama Eko (bukan nama sebenarnya) 

kemudian warga menggrebek untuk dimintai keterangan dan dipaksa 

menikah dan untuk bertanggungjawab atas perbuatannya agar terhindar 

dari hal-hal yang tidak di inginkan seperti berzina atau hamil diluar nikah. 

Ema mengatakan : 

“pada tahun 2015 itu saya sering membawa pulang laki-laki 
kerumah, sebenarnya sudah di ingatkan sama mbah saya, sama 
tetangga tentunya tetapi saya menghiraukan yang mbah saya 
bilang, yang kebetulan juga saya di rumah sama mbah uti saja 
mbak. Setiap pulang kerja saya di antar dan di jemput sama pacar 
saya ke rumah, tanpa sepengetahuan mbah saya, wong kalau saya 
berangkat kerja mbah saya juga berjualan di pasar. Beliau hanya 
mengetahui, pas pulangnya saja.Sampai 2 kali lah, pacar saya 
kerumah sampai larut malam sampai di grebeg itu, bodohnya saya 
waktu itu sudah melakukan perbuatan yang melanggar agama, di 
kamar.Saya bingung, nangis, malu dan pastinya tertekan mbak 
setelah kejadian itu. Jika dipikir saya belum siap menikah, tetapi 
siap tidak siap saya harus tanggung jawab sama perbuat saya. Malu 
sama tetangga, kasian mbah juga saya di omongin sana sini, tetapi 
saya tutup kuping mbak wong sudah terjadi mau gimana lagi.”7 
 

Hal diatas tidak jauh berbeda dengan keterangan Bapak Moh 

Anwar beliau menuturkan bahwa: 

 “dalam peraturan penggrebekan ini diberlakukan untuk semua 
yang melakukan hal-hal seperti selingkuh, berzina, membawa 
pasangan pulang kerumah lebih dari waktu bertamu. Akan tetapi 
masyarakat disini mendesak pasangan yang masih gadis yang 
sudah masuk usia pernikahan atau belum berkeluarga dengan 
istilah lain pacaran dan sering membawa pulang pasangan kerumah 
lalu masyarakat menangkap/menggrebek untuk ditanyai bagaimana 
kejelasannya kemudian diminta pertanggungjawaban untuk 
menikahinya. Begitu juga dengan pasangan yang hamil di luar 

                                                             
7 Ema, Hasil Wawancara, Madiun,  24 Juli 2019. 
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nikah, mereka di paksa untuk menikah tetapi itu urusan 
keluarganya sendiri tanpa melibatkan masyarakat sekitar, itu kan 
juga aib keluarga”8 seperti yang dialami Ema, dia itu di rumah 
tinggal sama neneknya saja, orang tuanya berpisah. Namanya anak 
kalau tinggal sama nenek itu ya berbeda sama orang tuanya sendiri, 
cara mendidiknya sudah beda. Kejadian ini yang mengetahui 
secara pasti  pemuda karang taruna, mereka yang terlibat dalam 
penggrebegan tersebut, katanya sudah melakukan hubungan badan 
di kamar, makanya dipaksa agar segera menikah. 
 

Disini penulis juga bertanya kepada Ahmad Romadhon tetangga 

Sekaligus pemuda karangtaruna yang ikut andil dalam penggrebekan 

tersebut. Ahmad Romadhon mengungkapkan bahwa : 

“benar adanya kasus tersebut dan itu terjadi pada tatangga sebelah 
saya si Ema sering membawa pulang pacarnya namanya Eko, dia 
sudah di ingatkan berkali-kali tetapi tidak pernah mendengarkan. 
Kemudian semua pemuda karangtaruna dan masyarakat terpaksa 
menangkap/menggrebek rumah Ema. Sesampainya di lokasi rekan-
rekan karang taruna melihat mereka sedang berduaan di kamar, 
lalu rekan-rekan menangkap Eko dan memukulinya, pada saat itu 
dia sempat kabur lewat jendela mbak, tetapi berhasil di tangkap 
lagi kemudian dibawa kerumah untuk bertanggung jawab menikahi 
Ema.”9 
Ahmad Romadhon juga memaparkan kembali : 

 

“kalau kawin paksa yang dilakukan oleh pasangan yang hamil di 
luar nikah itu menjadi urusan keluarganya sendiri mbak, mendapat 
desakan dari orangtuannya sendiri agar segera menikah biar 
anaknya mempunyai bapak. Tetapi jika si laki-lakinya tidak mau 
betanggung jawab ada beberapa warga juga mencarinya. 
 
Tanggapan masyarakat terhadap tamu yang berkunjung lebih dari 

waktu yang ditentukan salah satunya Ibu Sulastri sebagai masyarakat 

dusun Tumpang, beliau memaparkan: 

“ada beberapa mbak, gadis yang berani membawa pulang 
pasangannya sampai larut malam, yaa itu biasanya cuma anak-anak 
yang bandel kurang pengawasan dari orang tua, pihak karang 

                                                             
8Moh Anwar ,Hasil Wawancara, 06 April 2019. 
9Ahmad Romadhon, Hasil Wawancara, 15 April 2019. 
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taruna sebenarnya sudah menyampaikan peraturan, tetapi tidak 
tertulis hanya di umumkan ketika ada kumpulan karang taruna, 
ataupun pas ada acara RTnan. Namun semua itu hanya di anggap 
angin lewat oleh pelaku, tidak ada takut-takutnya, sehingga apabila 
peraturan tersebut tidak patuhi maka masyarakat melakukan 
penggrebekan”10 
 

Dari penjelasan diatas mengenai penggrebekan masyarakat 

sehingga terjadinya perkawinan ini adalah bahwa masyarakat menggrebek 

pasangan yang membawa pulang pasangannya kerumah maupun berzina 

maka masyarakat mengumpulkan beberapa bukti terlebih dahulu bukan 

asal-asalan memaksa, yang pertama yaitu menegur pihak yang 

bersangkutan, kemudian keluarga dan apabila teguran tersebut diabaikan 

maka masyarakat mempunyai tindakan lain seperti melakukan 

penangkapan/penggrebekan kemudian dinikahkan. Pernikahan tersebut 

tentunya juga mendapat persetujuan dari pihak yang bersangkutan dan 

orang tua masing-masing. 

Hal ini dilakukan karena supaya ada efek jera bagi anak perempuan 

yang masih gadis khususnya, supaya mempunyai etika dalam berteman 

dengan lawan jenis, terlebih orangtua yang harus menjaga anaknya agar 

terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. 

 

 

 

 

                                                             
10 Sulastri, Hasil Wawancara, 24 Juli 2019. 
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C. Praktik Kawin Paksa Karena Faktor Hamil di Luar Nikah di Dusun 

Tumpang Desa Geger Kab. Madiun 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan 

perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang 

bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.11 

Kawin paksa di Indonesia ini sudah dikenal sejak dahulu, akan 

tetapi pemahaman masyarakat masih beraneka ragam. Kawin paksa ini 

dilandasi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah keinginan orang 

tua.Orang tua mengawinkan secara paksa terhadap anaknya dengan alasan 

takut anaknya tidak dapat pendamping yang baik atau sesuai dengan yang 

diinginkan orang tuanya atau ingin mendekatkan kembali tali persaudaraan 

yang telah jauh.Perkawinan secara paksa juga bisa dilakukan  masyarakat 

karena orang tesebut telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh 

kesepakatan bersama, seperti larangan untuk laki-laki bermain kerumah 

perempuan pada malam hari, berdua-duaan ditempat yang sepi, kumpul 

kebo dan lain sebagainya. Seperti halnya yang terjadi di Dusun Tumpang 

desa Geger Kabupaten Madiun, di dusun Tumpang ini terjadi perkawinan 

paksa yang kebanyakan dilakukan oleh gadis yang membawa pasangan 

pulang kerumah melebihi batas jam kunjung, kemudian karena faktor 

perjodohan dan hamil diluar nikah. 

Perbuatan zina dalam Islam dapat diartikan sebagai hubungan 

antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum atau tidak 

                                                             
11Redaksi Pustaka Tinta Mas, Undang-Undang Perkawinan, (Surabaya: Pustaka Tinta 

Mas, 1986), 40. 
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memiliki ikatan dalam perkawinan.Islam adalah agama yang sangat 

mengutuk perbuatan tercela tersebut dan menganjurkan umatnya untuk 

senantiasa menghindari perbuatan zina. Perbuatan zina tersebut bisa 

diakibatkan oleh beberapa faktor seperti kemajuan teknologi, maraknya 

pergaulan bebas, pudarnya nilai-nilai islami dan mudahnya seseorang 

berinteraksi dengan orang lain atau dengan lawan jenis. Kemajuan 

teknologi memang berdampaak positif dan memajukan hidup manusia 

namun teknologi juga dapat menimbulkan pengaruh negative terutama 

pada generasi muda. 

Persoalan zina terkait erat dengan persoalan hubungan antar jenis 

yang sedemikian marak. Pengertian manusia sebagai makhluk sosial, yang 

konsekuensinya diikuti oleh proses interaksi antar manusia (tak terkecuali 

antar jenis kelamin) memang sulit dihindarkan. Agama apa pun dan aturan 

etika tidak melarang interaksi komunikatif antar jenis selama mengandung 

unsur positif, misalnya hubungan dunia kerja atau pendidikan. Agama dan 

etika pada umumnya hanya memberikan rambu-rambu bahwa interaksi 

sosial mutlak harus menghindari terjadinya “ketidaksopanan”  atau 

gesekan-gesekan yang mempengaruhi citra manusia sebagai makhluk 

hidup terhormat dan berperadaban. Dalam hal ini, perkwaninan paksa 

karena faktor zina atau hamil diluar nikah banyak sekali terjadi di 

kehidupan masyarakat, tak jarang seorang gadis melakukan perbuatan 

yang dilarang oleh agama. Mereka tidak memikirkan bagaimana dampak 
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dari perbuatan keji tersebut, selain berdampak pada dirinya sendiri juga 

berdampak pada orang tua atau keluarganya 

Hamil diluar nikah adalah tindakan yang pada dasarnya tidak 

dianjurkan oleh agama, karena agama mengajarkan manusia pada 

kebajikan, namun pada kenyataannya praktik ini masih banyak dijumpai 

pada masyarakat.Di zaman yang semakin modern ini, peristiwa hamil 

diluar nikah tentunya sudah tidak asing lagi ditelinga kita.Hamil diluar 

nikah lebih banyak terjadi pada anak muda yang masih gadis atau belum 

menikah.Adapun bila wanita yang hamil itu dinikahi oleh laki-laki yang 

menghamilinya di luar nikah, maka umumnya para ulama 

membolehkannya. Di dusun Tumpang ini hamil di luar nikah menjadi 

alasan terjadinya kawin paksa, Zainul Fuadi selaku ketua karang taruna 

dusun Tumpang memaparkan sebagai berikut: 

“ sebenarnya, hamil di luar nikah itu hanya orang tuanya yang 
berhak memaksa di sini mbak jadi real orang tua yang 
menginginkan, itu juga menjadikan alasan terjadinya kawin 
paksa.”12 
 
Kemudian kawin paksa karena hamil di luar nikah, di dusun 

Tumpang ini ada beberapa gadis yang menikah karena sudah hamil 

sebelum adanya ijab qabul.Di sini peneliti berhasil melakukan wawancara 

terhadap salah satu pelaku kawin paksa karena hamil di luar nikah. Rita 

memaparkan: 

“saya malu mbak sama kejadian satu tahun lalu, tetapi ya 
bagaimana saya sudah melakukan perbuatan itu yaa harus di jalani. 
Sebenarnya, pikaran saya itu bisa menikah usia 24 tahun tetapi 

                                                             
12 Zainul Fuadi, Hasil Wawancara, 30 Juni 2019. 
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baru menginjak usia 21 saya terjerumus pada perbuatan keji ini. 
Menyesal pasti, kasian orang tua juga tapi ya bagaimana sudah 
terlanjur saya ya ikhlas menikah  demi status anak saya, selain itu 
kita juga saling mencintai”13 

 

Kawin paksa karena hamil di luar nikah, yang terjadi di dusun 

Tumpang adalah terjadi pada salah satu gadis berusia 21 tahun.Gadis yang 

sudah hamil di luar nikah mau tidak mau harus menikah karena demi 

status anaknya kelak. Dari sini peneliti berinteraksi dengan Suparlan 

selaku orang tua pelaku kawin paksa karena hamil di luar nikah : 

“ benar mbak, saya yang memaksa anak saya untuk segera menikah 
ya mau tidak mau wong sudah terlanjur sebagai orang tua juga 
malu, saya segera kerumah pacarnya bicara dengan orangtuanya 
bahwa anaknya sudah menghamili anak saya, awalnya mengelak 
tapi yaa harus bertanggungjawab wong sudah berbuat. Saat itu 
ketahuan sudah umur lima bulan, terpukul, sedih karena saya gagal 
mendidiknya, apapun saya lakukan demi status anak di dalam 
kandungannya punya bapak.14 
 
Dalam hal ini, tentunya pelaku sangat menyesali atas perbuatan 

tersebut karena sudah melanggar syariat agama, selain itu juga mencoreng 

nama baik keluarga terutama orang tua. Semua orang tua tidak 

menginginkan jika anaknya  melakukan perbuatan yang melanggar norma 

agama. Sebagai orang tua juga malu, apalagi hidup di desa yang 

menjunjung tinggi nilai sosialnya, akan tetapi sesuatu yang sudah terjadi 

pasti ada jalan keluarnya. Gadis yang sudah hamil sebelum adanya 

pernikahan, orang tua menginginkan si laki-laki tersebut 

bertanggungjawab. Dengan adanya kasus tersebut tentunya pelaku 

mengalami tekanan batin. 

                                                             
13Rita, Hasil Wawancara, 24 Juli 2019. 
14 Suparlan, Hasil Wawancara, 24 Juli 2019. 
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Hamil di luar nikah juga menjadi alasan terjadinya kawin paksa di 

dusun Tumpang ini. Seorang gadis yang hamil sebelum nikah, orang tua 

menginginkan anaknya segera menikah dengan lelaki yang 

menghamilinya, tidak butuh waktu lama apabila kedua pihak sudah siap 

dan bahkan harus siap untuk melakukan sebuah pernikahan.Hal tersebut, 

untuk menutupi aib keluarga dan anak yang dikandungnya mempunyai 

status. 

D. Praktik Kawin Paksa Karena Faktor Perjodohan di Dusun Tumpang 

Desa Geger Kab. Madiun 

Perkawinan merupakan bagian dari dimensi kehidupan yang bernilai 

ibadah sehingga menjadi sangat penting.Manusia yang telah dewasa, dan 

sehat jasmani serta rohaninya pasti membutuhkan teman hidup untuk 

mewujudkan ketentraman, kedamaiaan dan kesejahteraan dalam hidup 

berumah tangga.Adapun beberapa alasan penyebab terjadinya kawin paksa 

yang dilakukan oleh masyarakat dusun Tumpang Desa Geger Kab. 

Madiun yakni : 

Mngenai kawin paksa karena faktor perjodohan di dusun Tumpang ini, 

penulis berinteraksi langsung dengan Ani (bukan nama sebenarnya) pelaku 

kawin paksa karena perjodohan, Ani memaparkan: 

“kejadian kurang lebih sepuluh tahun silam itu mbak, sepulang 
saya menjadi TKW saya itu jodohkan oleh bapak saya, bapak saya 
itu kenalnya dari tetangga. Sebenarnya saya dulu lagi males-
malesnya mikirin nikah, soalnya sebelumnya trauma yaa mau 
nikah nggak di kasih restu, kemuadian saya pasrah ngikut maunya 
orang tua saja. Pertama saya melihat laki-laki itu kurang suka, tapi 
saya pikir lama-lama nanti juga cinta sendiri, karena saya yakin 
sesuai berjalannya waktu perasaan itu akan tumbuh, namun setelah 
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9 tahun usia pernikahan semuanya berakhir dengan  perceraian 
karna ada sesuatu hal. Orang yang pertama kali terpukul itu orang 
tua saya mereka menyesal, saya juga merasa bersalah mungkin 
jodohnya cuma sampai saat ini.15 
 

Dari kasus tersebut bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa 

didasari dengan rasa cinta, kerelaan dari anaknya maka akan berakhir 

dengan perceraian walaupun tidak semuanya seperti itu, seharusnya 

sebagai orang tua juga lebih mempertimbangkan kembali dalam 

mencarikan pasangan agar tidak terjadi perceraian.  

Kemudian penulis  berinteraksi dengan orang tua pelaku kawin 

paksa kerena faktor perjodohan oleh orang tua, yang mana orang tua 

menjodohkan anaknya dengan laki-laki pilihannya. Dalam hal ini, 

Tukimin selaku orangtua pelaku memaparkan bahwa : 

“memang mbak dulu saya menjodohkan anak saya Ani (bukan 

nama sebenarnya) menikah dengan laki-laki pilihan saya, itu 

karena anak saya dulu sempat pacaran dengan laki-laki yang tidak 

baik perilakunya, kemana-mana anak saya di bawa sampai anak 

saya lupa atau linglung, saya dan keluarga kurang setuju apabila 

mereka menikah. Dulu itu, saya mengupayakan bagaimana anak ini 

agar bisa pisah, akhirnya anak saya mempunyai tekad sendiri untuk 

menjadi TKW, selang waktu itu ketika dia pulang ada tetangga 

yang menawarkan kepada saya bahwa ada laki-laki yang mau di 

jodohkan sama Ani anak saya, lalu saya mencoba bertanya kepada 

Ani, dia juga masih mikir lama mbak, saya tuturi kemudian dia 

mau dan terjadilah perkawinan tersebut. Akan tetapi setelah 10 

tahun perkawinan dan sudah dikaruniai seorang anak mereka 

bercerai karena si laki-laki tersebut ternyata tidak sebaik yang saya 

kira dulu.Saya juga menyesal anak saya tidak bahagia atas 

perkawinan itu mbak.16 

 

                                                             
15Ani, Hasil Wawancara, 24 Juli 2019. 
16 Tukmin, Hasil Wawancara, Madiun.  24 Juli 2019. 
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Selain itu menurut bapak Moh Anwar ketua RT dusun Tumpang 

dari ketiga kasus tersebut pernikahannya dilakukan secara agama dan 

negara: 

“Pernikahan yang dilakukan pelaku kawin paksa karena 
penggrebekan masyarakat, hamil di luar nikah dan perjodohan 
orang tua di lakukan secara agama dan negara.Jadi dari ketiganya 
sah menurut agama dan di catat negara, bukan nikah sirri mbak. 
 

Perkawinan paksa di Dusun Tumpang yang disebabkan karena 

perjodohan oleh orang tua ini, dari beberapa kasus peneliti berhasil 

melakukan wawancara terhadap salah satu keluarga yang menikahkan 

anaknya dan pelaku kawin paksa itu sendiri. Hal ini disebabkan karena 

alasan orang tua yang menginginkan anaknya hidup bahagia dengan laki-

laki pilihan orang tuanya, akan tetapi apa yang dilakukan orang tua belum 

tentu benar dan belum tentu juga baik untuk anaknya. Dalam kasus 

perjodohan ini, pelaku sendiri selama sepuluh tahun pernikahan tidak 

merasakan hidup tentram dan bahagia, karena pernikahan itu tidak 

dilandasi rasa cinta sebelumnya, walaupun selama pernikahan tersebut 

tetap melakukan kewajiban sebagai seorang istri tetapi tidak menutup 

kemungkinan bahwa selama sepuluh tahun hidup berumah tangga, ternyata 

berakhir dengan perceraian. Tentu saja hal tersebut sangat di sayangkan 

oleh si pelaku kawin paksa dan  terutama orang tuanya.  

Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap  pernikahan 

harus didasari rasa cinta oleh kedua pihak, dan harus ada persetujuan oleh 

keduanya.  Tujuan orang tua menginginkan anaknya hidup bahagia dan 

tentram dalam membina rumah tangga memang baik, akan tetapi orang tua 



87 
 

 

tidak berhak untuk mementukan pilihan anaknya. Sebab, dengan 

terjadinya perjodohan tersebut tidak menjamin kebahagian dan dapat 

memicu faktor perceraian, walaupun ada juga pasangan yang rumah 

tangganya berjalan dengan baik dan  utuh. 

Kemudian, orang tua yang menjodohkan anaknya dengan lelaki 

pilihannya menjadikan suatu pemaksaan terhadap perkawinan, padahal 

sang anak bimbang antara menyetujui kemauan orang tuanya atau tidak. 

Apabila di setujui dirinya menjadi tertekan dan tidak bahagia dengan 

pernikahannya, jika tidak disetujui akan melukai hati orang tua. Padahal 

dengan adanya perjodohan tersebut menjadi salah satu faktor terjadinya 

perceraian, walaupun banyak juga yang hidup bahagia. 

Berdasarkan poin-poin diatas Mas Zainul Fuadi selaku ketua 

karangtaruna mengatakan bahwa : 

“Terjadinya kawin paksa di Dusun Tumpang ini adalah bahwa 
secara umur rata-rata sudah cukup atau memasuki usia 
perkawinan dan yang paling penting disini adalah sudah 
seringnya ditegur oleh masyarakat terkait tamu laki-laki atau 
perempuan yang bertamu diatas jam sewajarnya, untuk 
menghindari hal-hal yang tidak di inginkan seperti hamil di 
luar nikah tersebut.”17kemudian kawin paksa karena 
perjodohan di dusun ini, hanya terjadi beberapa orang saja. 
Zaman dulu itu juga banyak, mungkin zaman ibu bahkan nenek 
saya, namun seiring berjalannya waktu yang semakin modern 
ini perjodohan semakin berkurang, orang tua mungkin juga 
mempertimbangkan dalam menjodohkan anaknya, orang tua 
juga memperhatikan pendidikan anaknya, pendidikan menjadi 
prioritas, tidak seperti orang dulu masih sekolah sudah di 
nikahkan.  Tetapi yaa masih ada lah perjodohan itu rata-rata 
sudah berumur. 

 

                                                             
17Zainul Fuadi, Hasil Wawancara, 30 Juni 2019. 
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  Dapat disimpulkan bahwa dari uraian diatas terdapat beberapa poin yang 

menjadikan alasan terjadinya pemaksaan nikah oleh masyarakat  terhadap 

pasangan yang membawa pulang pasangannya kerumah melebihi batas jam 

bertamu, kemudian hamil di luar nikah dan perjodohan oleh orang tua. 

Sehingga masyarakat dengan tegas  untuk melakukan penggrebekan lalu 

memaksa untuk bertanggungjawab menikahinya. Hal ini dilakukan semata-

mata untuk kebaikan semua pihak dan menjaga nama baik keluarga serta 

lingkungan.  

 



 

 

BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG KAWIN PAKSA DI DUSUN 

TUMPANG DESA GEGER KAB. MADIUN 

 

A. Analisa Hukum Islam Terhadap Kawin Paksa Karena Faktor 

Penggrebekan Masyarakat di Dusun Tumpang Desa Geger Kab. 

Madiun 

Perkawinan merupakan suatu yang sakral dilakukan oleh laki-laki 

dan perempuan dalam membangun suatu keluarga yang harmonis, abadi, 

sakinah, mawaddah dan rahmah serta menghalalkan hubungan suami istri 

guna untuk meneruskan keturunan, sehingga dalam perkawinan tersebut 

harus didasari rasa cinta dan kerelaan kedua belah pihak (calon suami 

istri). Karena rasa cinta dan kerelaan mereka (calon suami istri) sangat 

berpengaruh terhadap  kelangsungan rumah tangga yang akan mereka 

jalani.  

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad 

yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang 

sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal 

dari perkawinan itu adalah mubah dan boleh.Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama, 

ketika akad perkawinan telah berlangsung, maka pergaulan laki-laki 

dengan perempuan menjadi mubah. Oleh karena itu, meskipun perkawinan 

89 
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itu asalnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut ahkamul 

khamsah (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan.1 

1. Wajib 

Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu, yang akan 

menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. 

2. Haram  

Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya 

tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan 

kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, 

dan kewajiban batin seperti mencampuri istri. 

3. Sunnah 

Nikah disunnahkan bagi orang yang sudah mampu tetapi 

dia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, 

dalam hal ini maka nikah lebih baik karena hidup sendiri tidak 

diajarkan dalam islam. 

4. Mubah 

Bagi orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan 

nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan 

tidak haram bila tidak menikah. 

5. Makruh  

Bagi orang yang tidak punya kesanggupan untuk menikah, 

sehingga dikhawatirkan jika menikah ia tidak sanggup mecapai 

                                                             
1 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 009), 11. 
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tujuan perkawinan,maka sebaiknya ia tidak melakukan 

perkawinan. 

Pada dasarnya menikah adalah syariat Islam yang sangat di 

sarankan oleh Rasulullah SWT. Banyak sekali alasan mengapa menikah 

dianjurkan salah satunya menghindari kedua pihak wanita dan pria berzina 

dan maraknya fitnah tidak berdasar 

Menurut fikih nikah atau kawin paksa merupakan salah satu 

fenomena sosial yang timbul akibat tidak adanya kerelaan diantara 

pasangan tersebut untuk menjalankan perkawinan, tentu ini merupakan 

gejala sosial yang timbul ditengah-tengah masyarakat. 

Di Dusun Tumpang desa Geger Kabupaten Madiun ini terjadi 

peristiwa perkawinan paksa karena beberapa faktor yaitu penggrebekan 

oleh masyarakat dusun itu sendiri, hamil di luar nikah dan perjodohan 

orang tua.Di dusun Tumpang ini terdapat beberapa peraturan yang tidak 

tertulis namun wajib untuk dipatuhi.Sebuah lingkungan dimanapun 

keberadaannya pasti memiliki aturan yang menggariskan perilaku anggota 

masyarakatnya. Ketaatan masyarakat terhadap aturan akan mencermikan 

kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat. Semakin tinggi 

kesadaran masyarakat maka semakin rendah tingkat pelanggaran 

hukumnya. 

Melihat fenomena yang terjadi di Dusun Tumpang Desa Geger ini 

ada 3 gadis yang sering membawa pulang pasangannya kerumah melebihi 

batas jam bertamu. Dan diduga sudah melakukan hubungan biologis 
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kemudian masyarakat bertindak untuk menggrebek pasangan tersebut 

untuk bertanggungjawab menikahinya. Dari kasus tersebut, masyarakat 

tidak asal menangkap tanpa tujuan tetapi masyarakat juga peduli agar 

terhindar dari perbuatan zina dan tidak mencoreng nama baik keluarga 

maupun lingkungan. Desakan yang dilakukan masyarakat disini adalah 

dari pada berbuat zina alangkah baiknya segera menikah, karena zina itu 

kemadaratannya lebih berat dari pada memaksakan perkawinan. 

Hubungan tanpa adanya pernikahan dosanya lebih besar dari pada 

dosa memaksa untuk menikah. Hal ini sudah di jelaskan dalam kaidah 

fiqhiyah: 

 دَْرُءاْلَمفَا ِسِدُمقَدَّ ُم َعلَى َجْلِب ا ْلَمَصا ِلحِ 

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik 

kemashlahatan.”2 

 

Menurut kaidah ini, jika  berbenturan antara menghilangkan sebuah 

kemudharatan dengan sesuatu yang membawa kemashlahatan maka 

didahulukan menghilangkan kemudharatan. Kecuali mudharat itu lebih 

kecil di bandingkan dengan maslahat yang akan di timbulkan dan apabila 

dalam suatu perkara/masalah terlihat ada mafsadat itu harus dihilangkan, 

karena hal itu bisa menjalar kemana-mana dan menimbulkan mafsadat 

yang lebih besar. Seperti halnya kawin paksa yang di lakukan oleh 

masyarakat di dusun Tumpang ini, apabila perbuatan zina tersebut di 

                                                             
2 Ridho Rokamah, Al-Qawa’id Al- Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Pengembang Hukum 

Islam), (Ponorogo: STAIN PO Press, 2015), 69. 
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biarkan maka dosanya lebih besar dari pada memaksa untuk menikah,  

sebab pemaksaan tersebut menjadikan pelaku lebih baik lagi.  

Berdasarkan kaidah tersebut, maka masyarakat di dusun Tumpang 

desa Geger Kab.Madiun memaksa pelaku untuk melaksanakan 

perkawinan.Aturan adat atau kebiasaan kawin paksa ini sudah turun 

temurun dan diketahui oleh semua warga masyarakat dusun Tumpang. 

Sedangkan dalam padangan Hukum Islam terhadap perkawinan 

paksa karena faktor penggrebekan yang terjadi di dusun Tumpang Desa 

Geger Kab.Madiun ini adalah boleh dilakukan.Sebab pelaku sudah 

melakukan hubungan badan, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak di 

inginkan serta untuk menjaga harkat martabat keluarga.  

Dalam surah An-Nisa ayat 19 yang berbunyi: 

 

                       

                        

            

  
Artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai 

wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka 

karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu 

berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji 

yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut.kemudian bila 

kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin 

kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya 

kebaikan yang banyak.” (QS. An-Nisa’ ayat 19). 
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Jadi, berdasarkan analisis faktor penggrebekan yang menyebabkan 

terjadinya kawin paksa oleh masyarakat/keluarga, berdasarkan Hukum 

Islam dibenarkan karena untuk kemashlahatan untuk menjaga keturunan 

atau Hifdzun Nasb dalam menghindari perbuatan zina. 

Selain itu, sesuai syarat-syarat perkawinan bagi pelaku kawin 

paksa karena faktor penggrebekan masyarakat Ema dan Eko sudah 

memenuhi syarat yang tertera. Sehingga perkawinan dianggap sah karena 

Ema juga Ikhlas dan rela atas adanya  perkawinan tersebut. Sehingga 

hukum pekawinan karena faktor pnggrebekan adalah wajib. 

B. Analisa Hukum Islam Terhadap Kawin Paksa Karena Faktor Hamil 

di Luar Nikah di Dusun Tumpang Desa Geger Kab. Madiun. 

Perkataan nikah  merupakan perkataan umum bagi masyarakat di 

Indonesia. Nikah adalah perjodohan laki-laki dan perempuan untuk 

menjadi suami istri.Sedangkan kata paksa dapat diartikan sebagai 

perbuatan (seperti tekanan, desakan dan sebagainya) yang mengharuskan 

mau tidak mau atau dapat tidak dapat harus menikah misalnya 

sesungguhnya bukan karena cinta melainkan karena menjalankan, 

melakukan tekanan (desakan) keras. 

Melihat fenomena yang terjadi di dusun Tumpang desa Geger 

terkait  dengan pihak yang dipaksa melakukan perkawinan yaitu: 

a. Kawin paksa karena desakan masyarakat terdapat 3 kasus 

b. Kawin paksa karena perjodohonan orang tua terdapat 4 kasus 

c. Kawin paksa karena hamil di luar nikah terdapat 2 kasus. 
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Dari ketiga kasus kawin paksa di atas, mereka menyetujui 

adanya perkawinan tersebut, yang di desak oleh masyarakat dan 

bahkan orang tua sendiri, meskipun berat untuk 

mengikhlaskan.Mengingat mereka sudah melakukan hal-hal yang 

melanggar aturan agama dan hukum adat yang berlaku di daerah 

tersebut. Selain itu mereka juga suka sama suka, secara umur pun 

sudah mencukupi syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan 

yaitu : 

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak 

(Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan. 

2. Harus mendapat izin dari kedua orang tua, bilamana masing-

masing calon belum mecapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat (2) UU 

Perkawinan. 

3. Bagi pria harus sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita 16 tahun, 

kecuali ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat 

lain yang ditunjuk oleh orang tua kedua belak pihak (Pasal 7 ayat 

(1) dan (2) UU Perkawinan. 

4. Bahwa kedua belah pihak dalam keadaan  tidak kawin, kecuali bagi 

mereka yang agamnya mengizinkan (Pasal 9 Jo. Pasal 3 ayat (2) 

dan Pasal 4  UU Perkawinan. 

5. Bagi seorang wanita yang akan melakukan perkawinan untuk 

kedua kali dan seterusnya, undang-undang mesyaratkan setelah 

lewatnya masa tunggu, yaitu sekurang-kurangnya 90 hari bagi 
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yang putus perkawinannya karena perceraian. 130 hari bagi mereka 

yang putus perkawinannya karena kematian suaminya (pasal 10 

dan 11 UU Perkawinan. 

Dari pernyataan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

perkawinan di Indonesia ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai 

keagamaan. Perkawinan dinyatakan sah apabila menurut agama,  baru 

setelah itu di catat berdasarkan peraturan yang berlaku. Bagi mereka yang 

melangsungkan perkawinan secara Islam harus dicatat di Kantor Urusan 

Agama (KUA).Dengan demikian, suatu perkawinan dianggap sah apabila 

telah memenuhi persyaratan dan ketentuan baik itu berdasarkan peraturan 

perundang-undangan dan berdasarkan aturan agama dan kepercayaan dari 

pihak yang melakukan perkawinan..  

Pelaku kawin paksa karena hamil di luar nikah ada 2 kasus di 

dusun Tumpang ini, yang keduanya terjadi pada gadis yang berusia 19 

tahun dan 21 tahun bisa dikatakan sudah dewasa dan sudah memasuki usia 

perkawinan. Rita adalah salah satu gadis yang hamil di luar nikah, Rita 

diketahui hamil oleh orang tuanya ketika menginjak lima bulan usia 

kehamilan. Pada saat itu juga, orang tua  Rita mencari laki-laki yang 

menghamilinya untuk bertanggung jawab dan memaksa untuk segera 

menikahi anaknya. Apa yang dilakukan orang tua atas perkawinan anak 

yang sudah melakukan perbuatan yang hina, dan melanggar norma agama 

sangat dianjurkan atau dibolehkan. Sebab apabila seorang anak sudah 

hamil di luar nikah, lazimnya  pihak orang tua langsung mengawinkan 
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anaknya. Sehingga pernikahan perempuan yang hamil di luar nikah  tetap 

sah. Adapun hadistnya sebagai berikut: 

و جا ز لھ وطؤ ھا . صح نكا حة قطعا.و لونكح حا مال من زنا

 قبل و ضعھ على ا ال صح  

 
Artinya:   

“kalau seorang pria menikahi perempuan yang tengah hamil karena 

zina, maka akad nikahnya secara qath’I sah. Menurut pendapat yang 

lebih shahih, ia juga tetap boleh menyetubuhi istrinya selama masa 

kehamilan.”3 

 

Kawin  paksa karena hamil di luar nikah, di Dusun Tumpang yang 

diakukan oleh orang tua untuk mendesak anaknya agar segera menikah 

dibenarkan oleh hukum Islam karena untuk menjaga kemaslahatan dan 

menjaga status anak yang dikandungnya.  

Jadi kesimpulan dari kawin paksa  karenafaktor hamil di luar nikah 

di dusun Tumpang adalah bahwa  pelaku ikhlas dan rela atas perkawinan 

yang di desak oleh keluarganya. Sehingga perkawinan sah apabila sudah 

memenuhi syarat-syarat perkawinan.Dan hukum perkawinan ini adalah 

wajib apabila perkawinan tersebut untuk menghilangkan kemudharatan. 

 

 

C. Analisa Hukum Islam Terhadap Kawin Paksa karena Faktor 

Perjodohan di Dusun Tumpang Desa Geger Kab. Madiun.  

                                                             
3 Syekh M Nawawi “Qutul Habibil Gharib, Tausiyah ala Fthil Qaribil Mujib,” dalam 

http://islam.nu.or.id/post/read/53647/hukum-menikahi-perempuan-hamil-di -luar-nikah/ (diakses 
pada tanggal 06 Agustus 2019, jam 21.15) 



98 
 

 

Perjodohan adalah salah satu cara yang ditempuh oleh masyarakat 

dalam mengupayakan pernikahan. Tak ada ketentuan dalam syariat yang 

mengharuskan atau sebaliknya melarang perjodohan, tetapi orang tua juga 

harus lebih selektif dalam memilihkan jodoh untuk anaknya agar tidak 

terjadi perceraian. 

Perjodohan menjadi alasan perkawinan paksa di dusun Tumpang 

ini, meskipun perjodohan bukan suatu adat  kebiasaan  masyarakat tersebut 

namun masih ada  kasus perjodohan oleh orang tua di dusun ini. Hal 

tersebut dilakukan karena orang tua  mencarikan jodoh anak yang belum 

menikah di usia yang sudah menginjak 25 tahun atau sudah cukup umur 

dan juga orang tua tidak menyetujui pilihan sang anak lalu orang tua 

memilihkan jodoh untuk anaknya, kemudian orang tua menginginkan 

anaknya hidup bahagia dan terjamin kehidupannya.Faktor perjodohan 

tersebut dikarenakan orang tua tidak menyukai pilihan anaknya sendiri, 

faktor ekonomi, dan demi anaknya hidup bahagia.Akan tetapi semua yang 

di lakukan orang tua, belum tentu baik untuk anaknya, seorang anak yang 

harus nurut dengan orang tuanya menjadikan anak enggan menolak, takut 

durhaka. 

Meskipun peraturan ini sudah lama diberlakukan dan memberikan 

fungsi yang banyak kepada masyarakat,untuk menjaga nama baik agama, 

keluarga, lingkungan dan lain sebagainya. Tetapi hal tersebut juga 

membuat nama baik pelaku dan keluarganya tercemar dimata masyarakat. 

Maka supaya berjalan dengan baik, peraturan juga di patuhi, nama baik 
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negara, agama, keluarga tetap terjaga dengan baik serta nama baik anggota 

masyarakat juga pelaku tetap bersih, maka harus mematuhi semua 

peraturan yang ada dan berkembang dimasyarakat. 

Tetapi, orang tua juga tidak berhak mengatur pilihan anaknya, 

mereka juga harus mengerti bagaimana dampak sebuah perkawinan yang 

dipaksakan. Mereka beranggapan bahwa anaknya akan hidup bahagia dan 

harmonis, padahal banyak juga yang berujung pada perceraian. Salah 

satunya perjodohan yang dialami Ani, awalnya Ani ragu dan mau tidak 

mau juga harus nurut sama orang tua, di awal pernikahan dia juga bahagia, 

namun setelah beberapa tahun ada keanehan dari suaminya yang suka 

kasar, dan bahkan selingkuh dan ada faktor lain yang megharuskan untuk 

berpisah. Perpisahan tersebut tentu meninggalkan luka bagi Ani, anaknya 

dan orang tua si Ani. Pada dasarnya pernikahan yang tidak didasari rasa 

saling cinta akan berdampak buruk bagi hubungan tersebut. Apalagi ada 

unsure pemaksaan, pernikahan yang tadinya bertujuan untuk kemaslahatan 

malah menjadi masfssadah (keburukan bagi wanita)”. 

Jika diteliti ternyata ijbar yang dimiliki oleh seorang wali atas anak 

perawannya itu diakui secara mutlak dalam madzhab Imam 

Syafi’I.Artinya seorang wali tidak bisa memaksa pernikahan anak 

perawannya kecuali telah memenuhi syarat ijbar itu sendiri.Adatiga  

syaratijbar yang ditetapkan dalam madzhab ini bagi wali yang menikahkan 

anak perawan tanpa izin anak tersebut, kalau salah satu syaratnya tidak 

terpenuhi wilayah ijbar yang dimilikinya gagal. Sebagaimana disebutkan: 
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1) Tidak adanya permusuhan diantara kedua calon pengantin yang nyata, 

bila ada isu permusuhan tidak menggugurkan haknya. 

2) Tidak ada permusuhan diantara wali dan perempuan tersebut. 

3) Adanya kesetaraan untuk membayar mahar (mahar mitsil). 

Jadi, madzhab al-Syafi’iyyah pun sang wali tidak bisa main asal 

menikahkan anak perawannya tanpa ridhonya kecuali jika syarat ijbar 

tersebut terpenuhi. Jadi boleh memaksa asalkan syaratnya terpenuhi. 

Sehingga begitu jelas memang bahwa sang wanita perawan pun punya hak 

untuk menentukan siapa yang akan menjadi pendampingnya, dan sang 

wali tidak bisa main asal paksa menikahkan tanpa seizindan ridho 

anaknya.Pada dasarnya perjodohan tidak di anjurkan oleh agama sehingga 

hukum perjodohan adalah mubah. 

Dalam hal ini pelaku kawin paksa karena perjodohan, Ani 

menyetujui dengan perjodohan orang tuanya, Ani pun ikhlas dan rela 

dengan pernikahannya meskipun tidak didasari dengan rasa 

cinta.Pernikahan yang dilakukan Ani ini sah di mata agama dan Negara, 

sebab Ani sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan.Akan tetapi 

pernikahan yang dilakukan Ani berujung pada perceraian, dan tidak 

merasakan kebahagian selama hidup berumah tangga.Para ulama’ sepakat 

bahwa hadis ini berlaku  untuk para wanita dan wali. Selain itu dijelaskan 

sebagai berikut: 

ضاھماباب ال ینك االبوغیره البكروالثیباالبر  
Artinya:  
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“Ayah maupun wali lainnya tidak boleh menikahkan seorang gadis 

maupun janda, kecuali dengan persetujuan mereka” (HR. Bukhari, 

bab ke-41) 

 

Hadist di atas dapat disimpulkan bahwa, orang tua tidak boleh 

menikahkan anaknya tanpa adanya persetujuan dari anak tersebut. Pada 

dasarnya, pernikahan karena perjodohan yang tidak didasari rasa cinta dan 

kebahagiaan, akan menimbulkan tekanan mental pada diri seorang anak 

walaupun sudah cukup umur untuk menikah. Dalam hal ini, perempuan 

atau istri menjadi korban utama dalam kekerasan  fisik maupun batin. 

Alangkah baiknya, orang tua lebih selektif dalam menjodohkan anak dan 

memberikan anaknya kesempatan untuk memilih dan mencari jodohnya 

sendiri, karena orang tua tidak berhak atas pilihan anak, orang tua hanya 

mengarahkan. 

Jadi kesimpulan dari faktor di atas yang memicu adanya kawin 

paksa di dusun Tumpang.Dalam hal menjodohan orang tua tidak berhak 

memilihkan jodoh untuk anaknya.  Sebab perjodohan belum tentu baik dan 

akan menimbulkan dampak yang besar bagi kehidupan keluarganya seperti 

terjadinya perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya, 

tentu hal tersebut akan berdampak pada psikologis anak. Selain 

perjodohan tidak dibenarkan dalam hukum Islam karena di dalam Islam 

perjodohan itu merebut hak anak atas jodohnya dan anak lebih berhak 

menentukan pilihannya, kecuali dengan syarat-syarat yang telah di 

tentukan, sehingga hukum perjodohan adalah mubah. 

.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

 

Dari hasil penelitian diatas sebagaimana telah dipaparkan pada bab 

sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan : 

1. Kawin paksa karena faktor penggrebekan masyarakat di Dusun 

Tumpang Desa Geger Kab. Madiun, dibenarkan dalam hukum Islam 

karena untuk kemaslahatan dan untuk menjaga keturunan atau Hifdzu 

Nasab dalam menghindari perbuatan zina. 

2. Kawin paksa karena faktor hamil di luar nikah di Dusun Tumpang, 

Desa Geger Kab. Madiun dibenarkan oleh Hukum Islam karena untuk 

menjaga kemashlahatan yaitu menjaga status anak yang di kandungnya. 

Maka, hal ini sesuai dengan syari’at agama. 

3. Kawin paksa karena faktor perjodohan di Dusun Tumpang, Desa Geger 

Kab. Madiun tidak dibenarkan oleh hukum Islam karena di dalam Islam 

perjodohan itu merebut hak anak dalam menentukan jodohnya. Namun 

apabila ada persetujuan dari kedua pihak dan sudah memenuhi syarat-

syarat yng ditentukan maka perjodohan diperbolehkan. 

B. Saran 

1. Hendaknya masyarakat mematuhi peraturan yang telah ada dan 

disepakati bersama dan masyarakata juga harus mengetahui akan 

hakikat perkawinan atau hukum positif. 

103 



104 
 

 

2. Seharusnya orangtua lebih memperhatikan dan mengawasi anaknya 

dalam bergaul. Orang tua juga harus selektif dalam memilihkan jodoh 

untuk anaknya dan orang tua jugaharus  memberikan ruang atas hak 

dan pilihan anak, sebab pilihan orang tua juga belum tentu baik untuk 

anak. 

3. Hendaknya perangkat desa, masyarakat, pemuda karangtaruna 

membuat peraturan tertulis agar memiliki kekuatan hukum  tetap dan 

sanksi yang diberikan kepada pelanggarnya. 
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