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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan, secara sederhana, dapat dipahami sebagai manifestasi otentik

kodrat manusia sebagai makhluk sosial, yang tidak bisa hidup sendiri tanpa

kebersamaan dengan yang lain.1 Konteks perkembangbiakannya, berupa

kerjasama yang baik antara laki-laki dan perempuan yang lazim disebut sebagai

orang tua, mengandung nilai filosofis yang sangat kuat dan menegaskan hal

tersebut. Kerja sama tersebut direkayasa oleh Tuhan sedemikian rupa, yaitu

dengan menciptakan kecenderungan atau rasa ketertarikan antara satu sama lain

(seksualitas) yang oleh al-Qur’an dibahasakan dengan syahwat.2 Syahwat

merupakan suatu dorongan yang sangat kuat yang terdapat dalam jiwa setiap

manusia, baik laki-laki maupun perempuan.3

Dengan demikian, maka syahwat adalah bagian fundamental dari

kejiwaan manusia. Ia bersifat tidak tunggal, melainkan bersifat variatif, bahkan

gradatif, serta hierarkis. Dalam hal ini, ketertarikan antar jenis atau persoalan

1 Elly M Setiadi, Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm.
63.

2 Ibid.
3 Syahwat, sebagaimana disebutkan Muhammad Shalih al-Munjid, adalah [ الشھوة ھي شعور

yaitu keinginan yang ada pada laki-laki dan perempuan untuk ,[الرجل والمرأة بالرغبة في المعاشرة
berhubungan intim. Lihat, Muhammad Shalih al-Munjid, al-Syahwah (Saudi: Majmu’ah al-Zad, 2009),
hlm. 7.
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seksualitas menempati posisi teratas dibandingkan dengan syahwat-syahwat yang

lain. Kenyataan ini, sebagaimana ditegaskan ayat berikut;


















“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa
yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari
jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah
ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat
kembali yang baik (surga). QS. Āli ‘Imrān [3]: 14.4

Kata zuyyina (pasif) yang terdapat pada awal ayat tersebut, oleh

Zamakhsyari ditegaskan bahwa subjeknya (fa>’il) adalah Allah swt.5 Dengan

demikinan, sebagai perbuatan Tuhan, tentu saja hal ini mengindikasikan betapa

kuatnya intensitas serta implikasi kecenderungan-kecenderungan tersebut dalam

konstelasi jiwa manusia. Berdasarkan ilsutrasi ini, kenyaan ini tidak jarang

disebut sebagai bagian dari fitrah manusia manusia itu sendiri.6

4 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media,
2005), hlm. 51.

5 Mahmud ibn ‘Umār al-Zamakhsyary, al-Kasysyāf ‘an Haqā`iq Ghawāmidh al-Tanzīl wa
‘Uyūn al-Aqāwīl fī wujūh al-Ta`wīl (Riyadh: Maktabah al-‘Abīkān, 1998), cet I, hlm. 532.

6 Kata “fitrah”, sebagaimana disebutkan oleh Ibn Fâris, bermakna “khilqah” yaitu fitrah,
naluri, atau pembawaan. Lihat Aẖmad ibn al-Hasan ibn Fāris ibn Zakariyā, Mu’jam Maqa>yi>s al-
Lughah (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), Juz IV, hlm. 510.
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Penyebutan “al-nisā‘” (perempuan) pada urutan pertama dari “hubb al-

syahawa>t”, dalam ayat tersebut, sebagaimana dipahami oleh Ibn Katsīr,

menunjukkan perempuan sebagai cobaan (fitnah) hidup yang paling berat

dibandingkan yang lain.7 Pandangan Zamakhsyari dan Ibn Katsīr di atas secara

bersinergi menunjukkan betapa besar dan kuatnya “syahwat” (kecenderungan

atau ketertarikan) antara laki-laki dan perempuan dibandingkan dengan bentuk-

bentuknya yang lain.

Ilustrasi di atas, secara gamblang mendeskripsikan korelasi kuat serta

signifikan antara kapasitas manusia sebagai makhluk sosial yang otentik,

pernikahan sebagai manifestasinya, serta seksualitas sebagai faktor

fundamentalnya. Dengan demikian, jika terjadi persoalan pada faktor mendasar

(eksualitas), berimplikasi kepada tidak terwujudnya suatu manifestasi

(pernikahan), maka secara otomatis akan berimplikasi kepada kualitas social

manusia sebagai makhluk Allah. Dalam hal ini, jelaslah signifikansi posisi

pernikahan dalam konteks kehidupan sosial manusia.

Kenyataan di atas ditegaskan oleh banyak ulama. Ibnu Taymiyyah

misalnya, mengatakan, “masyarakat yang baik merupakan perwujudan dari

keluarga-keluarga yang baik. Sedangkan dasar semua itu adalah pernikahan yang

menaungi anak-anak yang berada dalam asuhan orang tua. Karena itu, jika para

pemudanya justru tidak menikah hal ini akan memberikan kemudaratan tidak

7 Abū al-Fidā` Ismā’īl ibn Katsīr al-Dimasyqy, Tafsīr al-Qur`ān al-‘Azhīm (Kairo:
Mu`assasāh Qurthubah, 2000), cet I, Juz III, hlm. 26.
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hanya kepada mereka tetapi juga kepada masyarakat lantaran tersebarnya

perbuatan-perbuatan hina dan rendah. Pada akhirnya masyarakat akan kacau dan

runtuh.”8 Senada dengan Ibnu Taymiyyah, Sayyid Sābiq juga menyebutkan

bahwa Islam menganjurkan pernikahan karena memberikan dampak positif tidak

hanya kepada diri pribadi bersangkutan tetapi juga kepada masyarakat semuanya,

dan bahkan kepada kemanusiaan secara keseluruhan.9

Lebih dari itu, pernikahan dalam perspektif Islam merupakan suatu ibadah

yang agung. Hal ini, sebagai mana ditegaskan Nabi saw dalam salah satu tutur

sabdanya;

ُج َعنْ  ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل بَْعُضھُْم َال أَتََزوَّ أَنٍَس  أَنَّ نَفًَرا ِمْن أَْصَحاِب النَّبِيِّ َصلَّى هللاَّ
النَِّساَء َوقَاَل بَْعُضھُْم َال آُكُل اللَّْحَم َوقَاَل بَْعُضھُْم َال أَنَاُم َعلَى فَِراٍش َوقَاَل بَْعُضھُْم 

َ َوأَْثنَى َعلَْیِھ ثُمَّ قَاَل أَُصوُم فََال أُْفِطُر فَبَ  ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم فََحِمَد هللاَّ ِ َصلَّى هللاَّ لََغ َذلَِك َرُسوَل هللاَّ
ُج النَِّساَء فََمنْ  َما بَاُل أَْقَواٍم یَقُولُوَن َكَذا َوَكَذا لَِكنِّي أَُصلِّي َوأَنَاُم َوأَُصوُم َوأُْفِطُر َوأَتََزوَّ

.ي فَلَْیَس ِمنِّيَرِغَب َعْن ُسنَّتِ 
“Diriwayatkan dari Anas, bahwa sekelompok sahabat, sebagiannya
menegaskan, ‘saya tidak akan menikah.’ Sebagiannya lagi mengatakan,
‘saya tidak akan makan daging.’ Ada lagi yang mengatakan, ‘saya tidak
akan tidur di atas kasur.’ Adapula yang mengatakan, ‘saya akan
senantiasa puasa.’ Hal tersebut sampai kepada Rasulullah saw. lalu dia
memuji Allah dan berkata, ‘kenapa suatu kaum sampai bisa mengatakan
begini dan begitu, padahal saya shalat dan tidur, saya puasa dan berbuka,
dan saya juga menikahi perempuan. Orang yang tidak suka dengan
sunnahku maka dia tidak termasuk bagian dariku”10

Kontras dengan ilustrasi di atas, pada sisi lain dijumpai fakta naiknya

angka orang-orang yang hidup melajang tanpa pasangan hidup, baik laki-laki

8 Abū Sarī’ Muhammad ‘Abd al-Hādy, al-Taisīr fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’iy; Murattab ‘alā
Abwāb al-Fiqh al-Mukhtalifah (Kairo: al-Dār al-Dzahabiyyah, t. th), hlm. 133.

9 Lihat Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah (Kairo: al-Fath li al-I’lām al-‘Araby, t. th), Juz II, hlm.
8-9

10 Abū ‘Abd al-Rahmān Ahmad ibn Syu’aib al-Nasa’ī, Sunan al-Nasa’ī bi Syarh al-Suyūtī wa
Hāsyiat al-Sanadī (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1420 H), Juz VI, hlm. 368.
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maupun perempuan, dalam skala usia muda maupun lanjut, serta dengan berbagai

motif dan latar belakang yang berbeda. Misalnya, penelitian Kartika (2002)

memaparkan bahwa jumlah prosentase wanita di Indonesia yang belum menikah

pada usia matang adalah 33,82% yaitu lebih kecil dari laki-laki yaitu 42,04%.11

Hasil survei yang dilakukan Data Statistik Indonesia 2000 dengan Singulate Mean

Age at Marriage (SMAM), di Indonesia sendiri hampir 9juta lebih kelompok usia

30-49 pada tahun 2000 masih melajang, berarti kurang/lebih masih ada 20% dari

seluruh jumlah penduduk usia 30-49. Menurut Survey Sosial Ekonomi Nasional

(Susenas) tahun 2005 dipulau Jawa sendiri kurang lebih terdapat hampir setengah

juta penduduk usia 35-65 tahun ke atas baik laki-laki maupun perempuan yang

belum menikah.12

Menurut data sensus Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk

berumur 10 tahun ke atas yang hidup sendiri tanpa pasangan hidup dengan

berbagai latar belakangnya ialah sebagai berikut:13

Kategori
kesendirian

2011 2012 2013 2014 2015

Belum Kawin 32,80 33,01 32,37 32,33 32,39

Cerai Hidup 1,76 1,68 1,78 1,78 1,91

Cerai Mati 5,77 5,83 6,04 6,01 6,06

11 Kartika, Persiapan Menuju Perkawinan Yang Lestari (Jakarta: PT. Pustaka Antara, 2002),
hlm. 54.

12 Ibid, hlm. 67.
13 Lihat, https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1602. Diakses pada Senin, 27-03-

2017 pukul 14.38 WIB. Data terakhir di update pada 18 Juli 2016.
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Jumlah 40,33 40,32 40,19 40,12 40,36

Data tersebut menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun semakin meningkat

angka populasi yang tidak menikah di Indonesia. Oleh sementara pakar

disebutkan bahwa hal ini di antaranya disebabkan oleh tingkat pendidikan yang

tinggi, lapangan pekerjaan yang luas dari tahun sebelumnya yang menjadikan

para wanita cenderung memilih untuk bekerja. Dua hal ini membuat mereka tidak

tergesa-gesa dalam menentukan pilihan untuk berumah tangga.14

Badan Pusat Statistik tahun 2010, diketahui bahwa lansia perempuan yang

melajang (belum menikah) dan lansia yang menjanda baik itu cerai hidup maupun

cerai mati, jumlahnya lebih banyak daripada lansia laki-laki. Lebih spesifik, di

Indonesia setidaknya perempuan lansia yang berstatus lajang berjumlah 118.425

jiwa, sedangkan sebanyak 5.816.813 jiwa berstatus janda, baik cerai hidup

maupun cerai mati (BPS, 2010).15 Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional

tahun 2007, perempuan di Indonesia yang menjadi kepala keluarga mencapai 13,6

persen. Menurut sumber yang sama, tahun 2001 jumlahnya 13,0 persen. Artinya

terjadi peningkatan perempuan sebagai kepala keluarga sekitar 0,1 persen setiap

tahun. Peningkatan tersebut cukup signifikan, sesuai dengan dinamika perubahan

yang terjadi, di mana peran perempuan kini tidak hanya mengurus pekerjaan

14 (www.e-psikologi.com).
15 Kharisma Kurniasari dan Tino Leonardi, M.Psi. “Kualitas Perempuan Lanjut Usia yang

Melajang”, Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan, Vol. 2 No. 03 Desember 2013, hlm. 152.
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domestik.16 Bagi lansia, pernikahan tidak lagi sebatas persoalan seksualitas, tetapi

juga tentang jaminan kualitas hidup di masa senja. Banyak di antara mereka yang

memainkan peran ganda; kepala rumah tagga, tulang punggung keluarga, serta

sebagai orang tua.

Fenomena melajang ini telah menjadi fenomena global. Sebuah artikel

dalam majalah Femina mengungkapkan sebuah survey bahwa Statistik

pemerintah Jepang mengungkap, jumlah wanita Jepang berusia 25-29 yang belum

menikah melambung dari 40% ke 54%. Angka statistik ini diikuti rendahnya

angka kelahiran, yang berkisar 1,29 per wanita, bahkan lebih rendah dari Amerika

yang berkisar di angka 2,13. Sementara itu, data dari kementrian Taiwan

menunjukkan peringkat jumlah wanita lajang di usia 30-39, dari 29,6 pada tahun

2007 menjadi 32,3% pada tahun 2008.17

Menurut Rieka (2007), sejak pertengahan tahun 1990-an, kecenderungan

perempuan Indonesia untuk menikah di atas usia 30 tahun semakin besar.

Alasannya beragam, ada yang ingin mengejar karir, karena belum menemukan

pasangan yang cocok atau karena sulit mencari pasangan yang setara karena

tingkat pendidikan yang tinggi.18 Fakta ini koheren dengan penyataan Hurlock

yang menyebut usia tiga puluh tahun sebagai usia kritis bagi perempuan yag

belum menikah. Bagi mereka, usia tiga puluh tahun merupakan pilihan yang

16 Musrayani Usman, dkk, “Kehidupan Orang Tua Tunggal (Studi Kasus Ibu sebagai Kepala
Keluarga di Kelurahan Parangloe),” Jurnal Psikologi Nasional, Vol. 2, No. 11, Tahun 2015, hlm. 2.

17 Nida Muthi Annisa, Faktor-faktor Penyebab Wanita Karir Dewasa Madya Menunda
Pernikahan, Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2013, Perpustakaan.upi.edu, hlm. 4.

18 K. D. Rieka, Kenapa Harus Melajang? (Bandung: Mizan Media Utama, 2013), hlm. 16.
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memiliki persimpangan. Biasanya hidup mereka sring diwarnai dengan keceasan

apabila pada usia tersebut belum juga menikah.19 Dalam hal ini, bagi wanita

lajang memilih untuk meniti karir selain tuntutan ekonomi juga karena mereka

pesimis untuk menikah. Pada usia dua puluh tahun, tujuan dari sebagian besar

wanita yang belum menikah adalah perkawinan. Apabila belum menikah pada

usia tiga puluh tahun, mereka cenderung menukar tujuan dan nilai hidup ke arah

nilai dan tujuan serta gaya hidup baru yang berorientasi pada pekerjaan,

kesuksesan dalam karir, dan kesenangan pribadi.20

Hasil riset Emma, 2006 dari Universitas College London (British

Council–Indonesia), memprediksikan para lajang akan menguasai sekitar 38%

rumah tangga pada tahun 2026. Menurut Dienaryati (2004), hal ini dikarenakan

adanya akselerasi modernisasi dan pembangunan ekonomi yang sudah

dilangsungkan banyak membawa perubahan tata nilai dan pola pikir masyarakat,

sedangkan perubahan itu tidak selalu menuju kearah yang positif, diantara

perubahan tersebut yang paling mencemaskan adalah makin kuatnya

kecenderungan masyarakat untuk memburu kesuksesan dan kepuasan hidup.21

Tidak dapat dipungkiri, ada sebagian yang merasa hidup sendiri bukanlah

sebuah persoalan dan bahkan cenderung menikmatinya, sebagaimana juga tidak

dapat disangkal bahwa hidup sendiri merupakan beban yang berat bagi mereka,

19 Elizabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm. 256.
20 Ibid.
21 Rendy Adie Prasetia, “Keputusan Hidup Melajang Pada Karyawan Ditinjau Dari Kepuasan

Hidup Dan Kompetensi Interpersonal,” Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah
Surakarta 2008, hlm. 3.
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baik dalam arti sosial maupun dalam arti yang sesungguhnya. Perbedaan respon

ini cukup dilihat dengan perspektif pernikahan sebagai tuntutan fitrah manusia,

sehingga hidup tanpa pasangan adalah tetap suatu hal yang tidak baik. Hal ini

terbukti, mereka yang tadinya menikmati hidup sendiri pada suatu saat menyesali

keputusannya tersebut dan merasa sudah sangat terlambat untuk menikah. Selain

itu, menikah justru dapat semakin meningkatkan kualitas hidup. Sedangkan bagi

sebagian yang lain, tidak jarang mendapatkan label-label sosial yang imperior,

seperti tidak laku, tidak normal, tidak sukses, dan lain sebagainya. Pada sisi lain,

mereka yang hidup lajag tanpa pasangan resmi sering melakukan penyimpangan-

penyimpangan, sehingga tidak hanya mengurangi kualitas hidup tapi bahkan

sudah sampai merusak tatanan sosial.

Karena itulah, mengingat penting dan signifikannya pernikahan dalam

membentuk serta menjaga kualitas hidup manusia serta ekuilibritas sosial, maka

syariat pernikahan perlu digalakkan, terutama untuk menghadapi pergeseran

paradigma sosial sebagaimana dijelaskan di atas sebagai sebuah tantangan

perkembangan masa depan. Karena itu, dalam hal ini Allah menghimbau para

wali, sebagai orang-orang bijak serta berpengalaman untuk turun tangan

memperhatikan pernikahan mereka yang belum memiliki pasangan hidup ini.

Dalam hal ini, Allah berfirman;
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“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-
orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki
dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah
akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas
(pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” QS. al-Nūr [24]: 32.22

Selain dorongan dari tantangan di atas, masih minimnya praktek

kepedulian terhadap perkara ini turut menguatkan semakin pentingnya hal ini

untuk dikaji lebih lanjut untuk kemudian disosialisasikan kepada masyarakat.

Bisa jadi, ini adalah indikasi bahwa hal ini memang belum mendapatkan

perhatian serius dari masyarakat muslim, selain juga dalam tradisi fikih ayat di

atas sering hanya dimaknai sebatas anjuran menikah saja, jarang sekali

dibicarakan sebagai anjuran kepada para wali untuk menikahkan orang-orang

yang tidak memiliki pasangan hidup. Dalam konteks inilah kajian ini menemukan

momentum dan signifikansinya. Dalam penelitian ini, penulis ingin

mengidentifikasi sejauh mana intensitas kekuatan fi’il amar (أنكحوا) tersebut,

implikasi hukumnya, serta bentuk-bentuk implementasinya. Semua itu penulis

kemas dalam bentuk kajian ilmiah dengan judul; AL-AYĀMĀ DALAM

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM; Kajian terhadap Perintah Menikahkan Orang

yang Tidak Memiliki Pasangan Hidup.

B. Permasalahan

22 Departemen Agama RI, Op.cit, hlm. 36.
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1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas dan dari judul

yang telah ditetapkan, maka akan muncul beberapa permasalahan yang

membutuhkan jawaban. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain

adalah:

a. Dasar filosofis serta tujuan fundamental Islam dengan mensyariatkan

pernikahan.

b. Intensitas implikatif dari kekuatan fi’il amar (أنكحوا) pada QS. al-Nūr [24]:

32 tersebut.

c. Implikasi hukum yang dihasilkan dari redaksi tersebut.

d. Bentuk-bentuk implementasi dari hukum tersebut.

2. Batasan Masalah

Permasalahan yang dibicarakan di atas tentu banyak sekali, namun

agar lebih terarahnya penelitian ini, penulis membatasinya pada upaya untuk

menemukan atau menggali hukum (istinbat) dari perintah (f’il al-amr) yang

terdapat pada QS. al-Nūr [24]: 32 tersebut dalam konteks hukum taklifi serta

bagaimana pula bentuk implementasi atau pelaksanaannya pada tataran

praktis.menikahkan orang-orang yang tidak memiliki pasangan hidup (al-

ayāmā), serta mengidentifikasi bentuk-bentuk implementasi hukum tersebut

pada konteks kekinian.

3. Rumusan Masalah
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Berdasarkan batasan masalah di atas, maka permasalahan yang akan

dicarikan jawabannya dalam penelitian ini adalah:

a. Bagaimana implikasi hukum dari perintah menikahkan orang-orang yang

tidak memiliki pasangan hidup (al-ayāmā) yang terdapat dalam QS. al-Nūr

[24]: 32.

b. Bagaimana bentuk-bentuk implementasi dari hukum tersebut.

4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab hal-hal yang

telah ditegaskan pada rumusan masalah, yaitu:

a. Untuk mengetahui implikasi hukum dari perintah menikahkan orang-

orang yang tidak memiliki pasangan hidup (al-ayāmā) yang terdapat

dalam QS. al-Nūr [24]: 32.

b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk implementasi dari hukum tersebut.

5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini mencakup beberapa hal yang tidak

saja tertumpu pada secara ideal proses penelitian, tapi juga melampaui hal itu,

mampu menyumbangkan gagasan progresif terkait dengan dinamika hukum

keluarga. Detailnya ialah sebagai berikut:

a. Secara operatif, tujuan penelitian ini ingin memperoleh jawaban

mendalam mengenai tinjauan hukum Islam terhadap perintah menikahkan

orang-orang yang tidak memiliki pasangan hidup (al-ayāmā) sebagaimana
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terdapat dalam QS. al-Nūr [24]: 32. Sedangkan secara administratif adalah

untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar megister

dalam bidang hukum Islam (M.Sy) di Program Pascasarjana UIN Sultan

Syarif Kasim Riau.

b. Disamping ingin mencapai tujuan di atas, penelitian ini diharapkan

memiliki manfaat bagi pembaca. Secara teoritis, hasilnya merupakan

kontribusi bagi pengembangan pemikiran di bidang keagamaan,

khususnya dalam bidang fiqih kontemporer. Sedangkan secara praktis

dapat dijadikan landasan (dasar) untuk mengadakan penelitian

lanjutan dalam bidang yang sama.

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam judul di atas, maka penulis

kiranya merasa perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang

terdapat dalam judul ini, sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Term Hukum Islam merupakan khas Indonesia yang penggunaan

kesehariaannya mengandung ambiguitas (kerancuan), yaitu sebagai

padanan syari’ah (hukum yang diwahyukan Allah yang tertuang dalam al-

Qur’an dan hadits sebagai sumber orisinil Hukum Islam) di satu sisi, dan

sebagai padanan fiqih (norma-norma hukurn hasil olahan syari’ah oleh para
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ulama) di pihak lain.23 Adapun Hukum Islam yang dimaksudkan di dalam

penelitian ini mencakup dua hal di atas, yaitu syari’at dan fiqih.

2. Aya>ma>

Kata “al-ayāmā” merupakan bentuk plural dari “ayyim”, yang

bermakna orang-orang yang tidak memiliki pasangan hidup, baik laki-laki

maupun perempuan. Namun para ahli bahasa sepakat bahwa pada awalnya

kata ini diperuntukkan bagi perempuan yang tidak bersuami, baik perawan

maupun janda.24 Sedangkan yang dimaksud oleh penelitian ini dalam

pengertian yang pertama dia atas yaitu orang-orang yang tidak memiliki

pasangan hidup, baik laki-laki maupun perempuan.

3. Menikahkan

Kata “menikahkan” jika dikonfirmasi ke dalam bahasa Arab sepadan

dengan kata “al-inkāh”, dan bukan kata “nikāh”. “Menikahkan” biasanya

bermakna perbuatan wali dalam proses akad nikah. Sedangkan yang dimaksud

dalam penelitian ini adalah perintah untuk menikahkan orang-orang yang

hidup sendirian tanpa pasangan hidup (al-ayāmā), sebagaimana terdapat pada

QS. al-Nūr [24]: 32.25 Pada konteks ini, “menikahkan” tidak lagi hanya

23 Ahmad Rafiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta : Gema Media, 2001),
hlm. 13.

24 Lihat Muhammad ibn Ahmad ibn Abū Bakr al-Qurtūby, al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur`ān; wa al-
Mubayyin limā Tadammanahū min al-Sunnah wa Āyi al-Furqān (Beirut: Mu`assasat al-Risālah, 2006),
cet. I, Juz V, hlm. 229.

25 Dalam ayat ini terkandung perintah untuk “menikahkan”. Lihat Abū al-Fidā` Ismā’īl ibn
Katsīr al-Dimasyqy, Tafsīr al-Qur`ān al-‘Azhīm (Kairo: Mu`assasāh Qurthubah, 2000), cet I, Juz X,
hlm. 226. Dalam tradisi ilmu fikih biasanya ayat ini hanya dijadikan sebagai dasar hukum syari’at
pernikahan, serta tidak diuraikan sebagai wacana “menikahkan”. Misalnya lihat Wahbah al-Zuhaily,
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terbatas sebagai aktivitas wali dalam proses akad, tetapi juga ditujukan untuk

mengkondisikan bagi terjadinya pernikahan bagi orang-orang yang tidak

memiliki pasangan hidup.

Dengan demikian, maksud judul di atas adalah menganalisa tinjauan

hukum Islam terhadap perintah menikahkan orang-orang yang tidak memiliki

pasangan hidup (al-ayāmā) sebagaimana terdapat dalam QS. al-Nūr [24]: 32.

D. Kerangka Teoritis

Dalam Islam, perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yang dilakukan

untuk menjaga kesucian diri, baik laki-laki maupun perempuan. Menjaga

kesucian diri berarti menyalurkan fitrah berupa syahwat atau ketertarikan

terhadap lawan jenis dengan tanpa berbuat dosa atau melanggar ketentuan-

ketentuan Allah, yaitu pernikahan itu sendiri. Secara implisit ini adalah bentuk

afirmasi Islam bahwa hidup sendiri itu rawan sekali bagi terjadinya pelanggaran-

pelanggaran sehingga mengoyak kesucian diri.

Beratnya hidup sendiri tanpa pasangan hidup juga terdeskripsi dari

perkembangan seputar pernikahan. Misalnya dulu pernah dibolehkannya nikah

mut’ah.26 Poligami juga bisa dinilai untuk menjaga kesucian diri ketika misalnya

al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuh; al-Syāmil li al-Adillah al-Syar;iyyah waal-Arā` al-Madzhabiyyah wa
Ahamm al-Nazhariyyāt al-Fiqhiyyah (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), Juz VII, cet. II, hlm. 31.

26 Nikah mut’ah ialah pernikahan yang ditentukan sampai batas waktu tertentu. Pengertian ini
misalnya bisa dilihat dalam Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuh; al-Syāmil li al-
Adillah al-Syar’iyyah waal-Arā` al-Madzhabiyyah wa Ahamm al-Nazhariyyāt al-Fiqhiyyah
(Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), Juz VII, cet. II, hlm. 316. Menurut Sunni nikah bentuk ini sudah tidak
diperbolehkan lagi, sedangkan menurut Syi’ah masih tetap berlaku. Di antara riwayat tentang nikah
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istri tidak mampu melayani suami, atau ketika seorang laki-laki melakukan

perjalanan yang membuatnya jauh dari istri, sehingga untuk menyalurkan syahwat

seksual memungkinkan dia untuk menikah lagi (menambah istri).27

Selain itu, kita juga mengenal istilah nikah “misyār”, di mana dalam

pernikahan ini pihak suami dibebaskan oleh pihak istri dari kewajiban memberi

nafkah, tempat tinggal serta kelangsungan untuk tinggal bersama.28 Biasanya

pernikahan ini lebih diinginkan oleh pihak perempuan yang sudah tua, belum

menikah, dan putus harapan untuk menikah secara normal, terhadap laki-laki

yang musafir.29 Biasanya pernikahan seperti ini dilakukan oleh para pedagang,

tentara, penuntut ilmu  yang berada di negeri asing untuk menjaga dirinya dari

kerusakan.30

Dari ilustrasi di atas, baik itu nikah mut’ah, poligami, dan nikah misyār,

dipahami bahwa semua itu adalah solusi-solusi bagi penyaluran syahwat atau

dorongan seksual terhadap lawan jenis. Atau jika dipertegas, berkaitan erat

dengan kehidupan tanpa adanya pasangan hidup, baik suami ataupun istri.

mut’ah ialah hadis Jabir bin Salamah: “Dari Jabir bin Abdillah dan Salamah bin ‘Akwa berkata:
Pernah kami dalam sebuah peperangan, lalu datang kepada kami Rasululloh Shallallahu ‘Alaihi wa
Sallam, dan berkata: Telah diizinkan bagi kalian nikah mut’ah maka sekarang mut’ahlah”. (HR.
Bukhari 5117).

27 Di antara hikmah dibolehkanny poligami adalah untuk menjaga kesucian diri karena perjalan
yang jauh dari keluarga, istri yang sakit sehingga tidak mampu melayani suami, dan lain sebagainya.

28 Diakses tanggal 2 Februari 2015 dari http://kitab-kuneng.blogspot.com/2013/12/nikah-
misyar-nikah-wisata-dan-nikah.html.

29 Maha Yamani, Polygamy and Law in Contemporary Saudi Arabia, (Oxford: Oxfor
University Press, 2008), hlm. 72.

30 Lynn Welchman, Women and Muslim Family Laws in Arab States: A Comparative Overview
Of  Textual Development And Advocacy, (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007), hlm. 46.
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Keanekaragaman solusi tersebut menjadi indikasi betapa serius dan kompleksnya

kondisi kesendirian tersebut.

Pada momentum inilah pesan yang tercantum dalam QS. al-Nūr [24]: 32,

yang terkait dengan perintah Allah untuk menikahkan orang-orang yang tidak

memiliki pasangan hidup menjadi lebih mampu dimaknai serta dirasakan

signifikansinya. Menikahkan dengan pengertian tidak hanya sebagai proses dalam

akad nikah, tetapi lebih dari itu, mengkondisikan pernikahan untuk mereka.

Para ulama belum ada yang membahas ini secara fokus dan serius. Karena

itu, prakteknya pun di tengah masyarakat belum populer dan masih sangat jarang

ditemukan. Padahal urgensitas dan signifakansinya ternyata begitu besar,

sebagaimana telah diilustrasikan di atas.

E. Sistematika Penulisan

Dalam usaha mencari jawaban atas pokok permasalahan di atas, penulisan

tesis ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab pertama, berupa pendahuluan, yang di dalamnya membahas latar

belakang masalah, identifikasi, pembatasan, dan perumusan masalah. Selain itu

juga memuat tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, kerangka teoritis,

penelitian terdahulu yang relevan, metodologi penelitian, dan sistematika

penulisan. Bab pertama ini merupakan bentuk kerangka pikir dan kerangka kerja

yang akan dilaksanakan dalam menyelesaikan penelitian ini.
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. Bab kedua, landasan teoritis tentang pernikahan dan penelitian yang

relevan. Teoritis tentang pernikahan mencakup; pengertian pernikahan, dasar

hukum pernikahan, hukum dan hikmah pernikahan, serta syarat dan rukun nikah.

Bab ketiga, terdiri dari metode penelitian Jenis penelitian, pendekatan yang

digunakan, teknik pengumpulan data, sumber data, serta teknik analisis data.

Bab keempat, diskursus seputar al-Ayāmā, perintah (al-Amr), serta analisis

terhadap implikasi hukum QS. Al-Nur [24]: 32 tentang perintah menikahkan

orang-orang yang tidak berpasangan hidup (al-aya>ma>). Diskursus tentang al-

Ayāmā terdiri dari pengertiannya secara etimiogi, terminologi, dan syara’.

Sedangkan perintah (al-Amr) pembicaraan tentangnya meliputi pengertian

perintah, bentuk-bentuk perintah, kaidah ushul dan kaidah tafsir terkait dengan

perintah.

Bab kelima penutup, berisi kesimpulan, implikasi dan saran. Dalam bab ini

akan disimpulkan temuan-temuan dari penelitian tentang judul tesis ini yang akan

dikemas dengan bahasa yang singkat dan padat. Selanjutnya akan dilengkapi

dengan implikasi serta rekomendasi atau saran.


