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BAB II
KETENTUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN

A. Perkawinan dan Ruang Lingkup

1. Pengetian Perkawinan

Secara etimologi, pengertian perkawinan sama dengan pengertian

pernikahan, karena kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti

“nikah.”1 Kata ini adalah bentuk mashdar dari kata “Nakaha-yankihu-nikah” ( نكح

نكح - اح-ی نك ) yang asal mula artinya adalah “bersetubuh” (وطء dan (ال

“berkumpul”(ع 2.(الجم Ulama Fiqh memberikan arti dasar kata “nikah” dengan

makna yang sama dan menambahkannya dengan makna “memasukkan” dipakai

dalam pengertian “bersetubuh” 3.(الدخول)

Dalam al-Quran terdapat dua kata yang menunjukkan makna perkawinan,

yaitu zawwaja dan kata derivasinya berjumlah lebih kurang dalam 20 ayat (زوج)

dan nakaha ح) dan kata derivasinya sebanyak lebih kurang dalam 17 ayat,4 (نك di

mana kata اح نك mengandung arti اق میث (perjanjian) (QS. al-Nisa’ ; 3 dan al-Nur ; 32

1WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1985,
hlm. 676. M. Zul Fajri dan Ratu Aprillia Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia  Edisi Revisi, Difa
Publisher, Jakarta, 2000, hlm. 211.

2Ahmad Warsun Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab - Indonesia Terlengkap, (Yogyakarta
: Pustaka Progressif, 1984), hlm. 1461.

3Imam Taqiyuddin bin Abu Bakar, Kifayat al-Akhyar, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz II, hlm.
36. Imam Muhammad Bin Isma'il Kahlani al-Shan'ani, Subul al-Salam, (Bandung : Maktabah Dahlan
tt), Juz III, hlm. 109.

4Muhammad Fu’ad Abd al-Baqi’, Mu’jam al-Mufakhrasy li al-Alfazh al-Qur’an al-Karim,
(Kairo : Maktabah Dar al-Salam, 2008), hlm. 332-333 dan 718. Ilmiy Zaadah Faidhullah al-Husniy al-
Maqdisiy, Fath al-Rahman Li Thalab Ayat al-Qur’an, (Indonesia : Maktabah Dahlan,tt), hlm. 274.
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dengan kata mitsaq dalam QS. al-Nisa’ ; 21) juga diartikan sebagai اق إتف ittifaq

(kesepakatan) dan ت محالط mukhalathat (percampuran),5 dan berarti ام ”dham“ض

(menghimpit), atau “menindih”. Nikah juga berarti وطء “wathaa” (setubuh) atau

“aqad” (mengadakan perjanjian pernikahan).6

Ulama Fikih mengartikan nikah sebagai arti kiasan. Abu Hanifah

memakai arti “setubuh”, sedang al-Syafi’i memakai arti “mengadakan perjanjian

perikatan.”7 Apabila ditinjau dari segi adanya kepastian hukum dan pemakaian

perkataan “nikah” di dalam al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi, maka “nikah”

dengan arti “perjanjian perikatan” lebih tepat dan banyak dipakai dari pada

“nikah” dengan arti “setubuh.”8 Ibnu Jinni pernah bertanya kepada Abu Ali

mengenai arti ucapan mereka nakaha al-mar’ah : Dia menjawab ,(نكح المرأة)

فرقت العرب في االستعمال فرقاً لطیفاً حتى ال یحصل 
االلتباس، فإذا قالوا : نكح فالن فالنة : أرادوا أنھ تزوجھا 
وعقد علیھا، وإذا قالوا : نكح امرأتھ أو زوجتھ، لم یریدوا 
غیر المجامعة، ألنھ إذا ذكر أنھ نكح امرأتھ أو زوجتھ فقد 

ذكر العقد، فلم تحتمل الكلمة غیر المجامعةاستغنى عن
“Orang-orang Arab menggunakan kata nakaha dalam konteks yang
berbeda, sehingga maknanya dapat dipisahkan secara halus, agar tidak
menyebabkan kesimpangsiuran. Kalau mereka mengatakan nakaha fulan

5Raghib al-Isfahaniy, Mu’jam al-Mufradat li al-Alfazh al-Qur’an al-Karim, (Dar al-Fikr,
Beirut, 2007), hlm. 526. Musfir al-Jahrani, Poligami Dalam Berbagai Persepsi, (Jakarta : Gema Insani
Pers, 1994), hlm.  98.

6Ali Ahmad al-Jurjani, Hikmah al-Tasyre’ wa Falsafatuhu, (Beirut, Dar al-Fikri, 1974), hlm.
11.

7Abd. al-Rahman al-Jazairi, al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-’Arba’ah, (Mesir :al-Maktabah al-
Tijariyyah, 1969), hlm. 1-2.

8Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Bulan Bintang, Jakarta,
1996, hlm. 12.
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fulanah, yang dimaksud adalah ia menjalin ikatan perkawinan dengan
seorang wanita. Akan tetapi apabila mereka mengatakan nakaha
imraatahu, yang mereka maksudkan tidak lain adalah persetubuhan.”9

Atas dasar pengertian tersebut, sehingga dalam beberapa defenisi yang

dikemukakan oleh Ulama Fiqh bermakna demikian.10 Oleh karena itulah al-

Karkhi sebagaimana dikutip oleh Ali al-Shabuniy berkata bahwa yang dimaksud

dengan nikah adalah ikatan perkawinan, bukan persetubuhan,11 dan sama sekali

tidak pernah disebutkan dalam al-Qur’an kata nikah dengan arti wati’(وط ,(ال

karena al-Quran menggunakan kinayah. Penggunaan kinayah tersebut termasuk

gaya bahasa yang halus.12

Beberapa definisi nikah yang dikemukakan ulama Fiqh sedikit berbeda,

tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun

redaksionalnya berbeda.13 Ulama Mazhab Syafi’i mendefinisikan nikah sebagai

berikut :

ُن إبَاَحةَ َوْطٍء بِلَْفِظ إْنَكاٍح أَْو تَْزِویٍج أَْو أَنَّ النَِّكاحَ  َعْقٌد یَتََضمَّ

14تَْرَجَمتِھِ 

9Fakhr al-Din al-Raziy, Mafatih al-Ghayb (Tafsir al-Kabir), (Beirut : Mu’assah al-Risalah, tt),
Juz III, hlm. 289.

10Syaikh Muhammad al-Syarbini al-Khatib, al-Iqna’, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz II, hlm.
115. Taqiyuddin, loc. cit. Abu Thayyib Muhammad Syamsul Haq, Awn al-Ma’bud ‘An Syarh Sunan
Abu Dawud, (Beirut : Dar al-Im al-Malayin, tt), Juz II, hlm. 39.

11Syaikh Ali al-Shabuni, Shafwat al-Tafasir, (Kairo : Maktabah Dar al-Salam, 2007), Juz I,
hlm. 285.

12Taqiyuddin, loc. cit.
13al-Syarbaini, loc. cit.
14Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi’iy, al-Risalah, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz I,

hal. 161. al-Imam al-Syafi’y, al-Umm, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz II, hal. 120, Juz VII, 163.
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Akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri

dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu.

Defenisi nikah menurut ulama mazhab Syafi’iy terlihat bahwa nikah

merupakan upaya menghalalkan hubungan suami isteri setelah melalui satu

proses akad (ijab dan qabul). Sedangkan ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan

nikah sebagai berikut :

ُجلِ َعْقٌد یُفِیدُ َ◌نَّ النَِّكاحَ أ ِمْن اْمَرأٍَة لَْم یَْمنَْع ِحلَّ اْستِْمتَاعِ الرَّ
15ِمْن نَِكاِحھَا َمانٌِع َشْرِعيٌّ 

Akad yang memberikan faedah halalnya melakukan hubungan suami istri

antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan

syara’.

Demikian juga halnya defenisi nikah menurut ulama mazhab Hanafi

terlihat bahwa nikah merupakan upaya menghalalkan hubungan suami isteri

setelah melalui satu proses akad (ijab dan qabul) selama tidak ada halangan

syara. Definisi jumhur ulama menekankan pentingnya menyebutkan lafal yang

dipergunakan dalam akad nikah tersebut, yaitu harus lafal nikah, kawin atau yang

semakna dengan itu.16 Dalam definisi ulama Mazhab Hanafi, hal ini tidak

diungkapkan secara jelas, sehingga segala lafal yang mengandung makna

15Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhami al-Gharnathi al-Syatibiy, al-
Mufafaqat, Dar al-Ilm al-Malayin, Beirut, tt, Juz II, hal. 220. Muhammad bin Ismail bin Shalah al-
Amir al-Kahlani al-Shan’aniy, Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram., (Beirut, Dar al-Fikr, tt) Jilid
IV,  hlm. 4.
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halalnya seorang laki-laki dan seorang wanita melakukan hubungan seksual

boleh dipergunakan, seperti lafal hibah. Yang dapat perhatian khusus bagi ulama

Mazhab Hanafi, di samping masalah kehalalan hubungan seksual, adalah tidak

adanya halangan syara’ untuk menikahi wanita tersebut. Misalnya. Wanita itu

bukan mahram (mahram atau muhrim) dan bukan pula penyembah berhala.

Menurut jumhur ulama, hal-hal seperti itu tidak dikemukakan dalam definisi

mereka karena hal tersebut cukup dibicarakan dalam persyaratan nikah.17

2. Azas Perkawinan

Asas perkawinan dalam hukum Islam adalah monogami. Ketentuan ini

didasarkan ayat 3 QS. al-Nisa’: فَإِْن ِخْفتُْم أَالَّ تَْعِدلُوا فََواِحَدةً أَْو َما َملََكْت أَْیَمانُُكْم َذلَِك أَْدنَى 

Maka jika kamu)“أَالَّ تَُعولُوا takut tidak akan mampu berlaku adil, maka kawinlah

seorang istri saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih

dekat kepada tidak berbuat aniaya”). Asbab al-nuzul ayat 3 QS. al-Nisa’ tesebut

terkait seorang wali pengampu yang di bawah pengampuannya ada seorang

wanita, di mana wanita itu memiliki harta yang cukup, dan paras yang cantik

pula. Kemudian dinikahilah anak tersebut, dengan tujuan mengambil hartanya.

Kemudian Aisyah ditanya para sahabat, ”kenapa seperti itu” apa maksud dari

ayat itu? Aisyah menjawab, ”Di zaman jahiliyah dulu itu ada Kebiasaan kalau

seorang walin pengampu memiliki pengampuan anak-anak perempuan atau laki-

16Abu Abdillah al-Qurtubiy, al-Jami’u Li Ahkam al-Qur’an, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz
XIV, hlm. 16.
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laki, tetapi perempuan ini menarik hatinya dan hartanya, dia berkecenderungan

untuk menikahinya dengan maksud mengambil hartanya atau mengurangi hak

anak yatim.18 Menurut jumhur (kebanyakan) ulama ayat di atas turun setelah

Perang Uhud selesai, ketika banyak pejuang Muslim yang gugur menjadi

syuhada’. Sebagai konsekuensinya banyak anak yatim dan janda yang ditinggal

mati ayah atau suaminya.19 Hal ini juga berakibat terabaikannya kehidupan

mereka terutama dalam hal pendidikan dan masa depan mereka. Kondisi inilah

yang melatarbelakangi disyariatkannya poligami dalam Islam.

Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia disebutkan pada ayat 3 Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada azasnya adalah monogamy, yaitu bahwa

dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri.

Dengan demikian dalam Hukum Islam maupun Hukum Perkawinan di Indonesia

keduanya membuka kemungkinan bagi seorang suami untuk berpoligami dengan

syarat harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dengan disertai alasan-alasan

tertentu. Keterbukaan bagi pihak laki-laki atau suami untuk melakukan poligami

bagi pihak pria jika menikah lebih dari satu. Hal tersebut tidak menutup

kemungkinan apabila seorang suami ingin kawin lagi dengan harus dipenuhinya

ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dalam hal mengatur seorang calon suami

17Abu Bakr bin Muhammad Abu Sahl al-Sarakhsyi al-Hanafiy, al-Mabsuth, (Beirut : Dar al-
Ilm al-Malayin, tt), Juz V, hlm. 450-451.

18Achmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, ( Yogyakarta : FH UII , 1998), hlm. 3.
19Jalal al-Din al-Suyuthi, al-Durr al-Mantsur fiy al-Tafsir bi al-Ma’tsur, (Beirut : Dar al-Fikr,

tt), Juz III, hlm. 33.
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memungkinkan untuk meminta izin poligami,20 maka dalam hal ini pada Pasal 3

ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975 adanya azas monogami tidak mutlak. Pengecualian ini selanjutnya

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan pembatasan yang cukup

berat, yakni berupa suatu pemenuhan dengan melengkapi syarat-syarat poligami

suatu alasan yang tertentu dan izin Pengadilan yang sudah diatur dalam Pasal 3

ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan jo Pasal 55, 56, 57, 58, 59 Kompilasi Hukum Islam dan pengaturan

bagi PNS didalam Pasal 4, 5, 9, 10, 11 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

1990 yang memungkinkan seseorang suami diperbolehkan untuk beristri lebih

dari seorang yaitu apabila :

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri,
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat

disembuhkan,
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan,
d. Ada izin dari istri pertama,
e. Ada kepastian bahwa suami mampu menjalin keperluan-keperluan

hidup pada istri dan anak-anaknya, dan
f. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan

anak-anak mereka.21

3. Syarat dan Rukun

Terlaksananya suatu perkawinan atau Akad Nikah, secara umum terdapat

beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu : (1) Adanya calon suami dan calon

20Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Pembinaan Pegawai Negeri Sipil, ( Jakarta : Rinneka
Cipta, 1997), hlm. 17.

21Ibid., hlm. 18.
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isteri, (2) Wanita yang halal untuk dinikahi, (3) Sighat (ijab dan qabul bersifat

selamanya), (4) Adanya dua orang saksi, (5) Adanya kerelaan dari kedua belah

pihak atas pernikahan itu, (6) Identitas pelaku akad harus diungkapkan secara

jelas, dan (7) Adanya Wali. Dalam kompilasi hukum Islam, perkawinan

dinyatakan dalam pasal 6 tentang syarat perkawinan, mencakup : (1)Perkawinan

harus dilakukan menurut hukum agama, (2) Perkawinan harus dicatat menurut

peraturan perundangan, (3) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua

calon mempelai, (4) Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum

mencapai umur 21 harus mendapat izin orang tua.22

Mengenai rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan menurut Hukum

Islam sebagaimana disimpulan oleh Anshari Thayib adalah : (1)Adanya Calon

suami, (2) Adanya Calon istri, (3) Adanya 2 orang aksi, (4) Ijab dan qabul, dan

(5)Adanya Mahar/Mas Kawin. Sedangkan syarat shah nikah adalah :

(1)Persetujuan kedua mempelai, (2) Mahar atau maskawin, dan (3) Tidak boleh

melanggar larangan-larangan perkawinan umat Islam adalah pencatatan. 23

B. Usia Perkawinan

1. Batas Usia Dalam Perkawinan

Dalam pengertian yang luas Perkawinan atau Pernikahan adalah suatu

akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan

perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang

22Abu Zahrah, Fiqh Islam, (Kairo : Dar al-Manar, tt), hlm. 336.
23Anshari Thayib, loc. cit.
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diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.24

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan merupakan rumusan 'arti' dan

'tujuan' perkawinan. Yang dimaksud dengan arti perkawinana ialah "ikatan lahir

bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri".

Sedangkan tujuan perkawinan adalah "membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa". Maksudnya adalah

bahwa tuntunan agama harus menceraikan dan menjiwai keseluruhan peraturan

dan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkawinan, bahkan norma

agama menentukan sah tidaknya suatu aqad perkawinan.

Dalam kaitannya dengan makna dan tujuan yang mulia dari suatu

perkawinan, maka salah satu faktor terpenting dalam persiapan perkawinan

adalah faktor usia. Karena seseorang akan dapat ditentukan, apakah ia cukup

dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Dalam perkawinan dituntut

adanya sikap dewasa dan matang dari masing-masing calon. Hal ini sejalan

dengan pendapat Irfan Sidqon sebagai berikut :

"Apabila ditinjau perkawinan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada
istri, seumpama ibu sebagai pendidik, teman adalah mengurus rumah
tangga dan sebagainya, maka jelaslah bahwa tugas tersebut beraneka
ragam dan sangat berat. Maka penderitaan sewaktu hamil sampai
melahirkan kandungan bagi calon istri, tentu membutuhkan tenaga dan
kekuatan jasmani dan rohaninya yang lebih baik lagi."25

24Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Ilmu Fiqh, (Jakarta: Departemen
Agama, 1984/1985), Jilid 2, Cet. ke-2, hlm. 49.

25Irfan Sidqon, Fiqh Munakahat, (Yakarta : Bulan Bintang, 1997), Jilid II, hlm. 33.
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Pemerintah Republik Indonesia dalam usahanya untuk menghindari

pelaksanaan perkawinan usia muda/bawah umur telah menentukan batas minimal

dalam usia perkawinan bagi seseorang yang akan melaksanakan perkawinan.

Pernyataan di atas telah ditegaskan dalam undang-undang perkawinan nomor1

tahun 1974 pasal 7 ayat (1) yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan jika

pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita

sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun."26

Pada prinsipnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang

Perkawinan menentukan bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, maka

pihak pria harus berumur 19 (sembilan belas) tahun, sebab pada usia tersebut

pada umumnya seseorang sudah dianggap dewasa, baik secara fisik maupun

mental. Begitu juga bagi pihak wanita harus berumur 16 (enam belas) tahun.

Adanya batas minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan itu adalah

diharapkan dapat menghilangkan atau menghapuskan pelaksanan perkawinan di

bawah umur sehingga dengan demikian akan lebih terjamin keturunan yang

semakin baik, dapat mengendalikan pertumbuhan penduduk yang pesat serta

keabadian keluarga dan kebahagiaan keluarga lebih terjamin juga.

Adanya penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1), karena dimungkinkan

adanya perkawinan yang belum mencapai batas usia tersebut. Sebab, dalam hal

ini pengadilan agama tidak sewenang-sewenang mengabulkan setiap dispensasi

26Tim Penyusun Depag RI, Kumpulan Peraturan Perundang-undang Dalam Lingkungan
Peradilan Agama, (Jakarta :Yayasan al-Hikmah, 1992), hlm. 8.
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kawin yang diajukan kepadanya. Akan tetapi pihak pengadilan agama dengan

mempertimbangkan segala konsekuensinya antara keuntungan yang akan mereka

peroleh dengan kerugian yang akan menimpa dirinya.

2. Relevansi Usia Perkawinan Dengan Kehidupan Berumah Tangga

Kedewasaan dalam bidang fisik-biologis, sosial ekonomi, emosi dan

tanggung jawab serta keyakinan agama, ini merupakan modal yang sangat besar

dan berarti dalam upaya meraih kebahagiaan.27 Bila diklasifikasikan aspek-aspek

yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai ukuran kualitas pribadi,

menyebabkan batasan usia nikah tidak dapat dihindari. Setidaknya ada beberapa

macam hal yang diharapkan dari pendewasaan usia, antara lain :

1) Pendidikan dan Keterampilan ; Dalam bidang pendidikan dan keterampilan

merupakan aspek yang sangat penting sebagai bekal kemampuan yang harus

dimiliki bagi seseorang yang melangsungkan pernikahan. Hal ini sebagai

penopang dan sumber memperoleh nafkah untuk memenuhi segala kebutuhan

dalam rumah tangga. Dalam proses pendidikan yang ditempuh diharapkan

dapat terpancar ilmu pengetahuan sebagai bekal yang tiada tara bila

dibandingkan dengan potensi lainnya. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW.,

bersabda:

قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم خیر عن ابن عباس
سلیمان بین المال والملك والعلم فاختار العلم فأعطى الملك 

والمال الختیاره العلم
27Hasan Basri, Keluarga Sakinah, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 6.
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Bersumber dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda “Nabi Sulaiman

as. diperintah memilih antara harta dan kerajaan dan ilmu. Maka ia

memilih ilmu. Maka diberikanlah harta dan kerajaan kepadanya karena

memilih ilmu.” (HR. Ibnu Asakir dan al-Dailami).28

Hadis di atas memberi petunjuk bahwa jika ia seorang pemuda, ilmu sangat

diperlukan karena akan menempati posisi kepala rumah tangga yang akan

bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak. Firman Allah SWT dalam

QS. al-Nisa ayat 34:

اُموَن َعلَى النَِّساءِ  َجاُل قَوَّ الرِّ
Laki-laki (suami) menjadi pemimpin bagi wanita. (QS. al-Nisa: 34).

QS. al-Nisa’ ayat 34 mengandung pengajaran bahwa bagi seorang wanita,

sekalipun bukan sebagai kepala rumah tangga tetapi akan sangat berpengaruh

dalam pembentukan rumah tangga dan dalam mewarnai kepribadian anak.

Seorang ibu yang baik dan berilmu akan mampu mengarahan anak-anaknya

menjadi anak-anak yang berpribadi luhur dan berakhlak mulia. Karena itu

peran seorang ibu amatlah besar yang tidak dapat diabaikan.

2) Psikis dan Biologis ; Mentalitas yang mantap merupakan satu kekuatan besar

dalam memperoleh keutuhan sebuah rumah tangga. Keseimbangan fisik dan

psikis yang ada pada setiap individual manusia dapat membuahkan ketahanan

28Imam Jalal al-Din bin Abd al-Rahman al-Suyuthi, al-Jam’u al-Jawami’, (Beirut : Dar al-
Fikr, tt), Juz 12, hlm. 372.
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dan kejernihan akal sebagai jenis persoalan yang dihadapi. Akal yang

potensial baru dapat muncul setelah mengalami berbagai proses dan

perkembangan. Aspek biologis merupakan potensi yang sangat dominan

terhadap keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu keberadaannya tidak

boleh diabaikan begitu saja.

3) Sosial Cultural ; Pada sisi ini, seorang individu diharapkan mampu membaca

kondisi dilingkungan sekitar dan dapat menyesuaikannya. Hal ini agar tercipta

suasana dalam suatu rumah tangga yang dibina diakui keberadaannya oleh

masyarakat sekitar sebagai bagian dari anggota masyarakat sehingga keluarga

yang dibentuk tidak merasa terisolasi dari pergaulan yang bersifat umum.

Secara sosiologis kedewasaan merupakan merupakan sesuatu yang didasari

atas perbedaan peran sosial yang ditempati.29 Artinya tingkat perkembangan

kedewasaan berbeda-beda sesuai dengan tempat dan lingkungannya. Bagi

pasangan dalam satu keluarga perlu memahami dan membekali akan

pengetahuan ini, agar kelengkapan potensi yang diperkirakan dapat tercukupi.

Dari uraian-uraian tadi, dapat dipahami bahwa tujuan pembatasan usia

dalam pernikahan ialah: (1) Untuk mendapatkan pasangan yang berkualitas, siap

memasuki dan mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga, (2) Agar didapati

pribadi yang mandiri di keluarga yang kuat dan kokoh dalam menghadapi segala

problematika keluarga, dan (3) Diharapkan agar didapati keturunan yang baik dan

29William J. Goode, Sosiologi Keluarga, (Jakarta : Bina Aksara, 1985), Edisi Pertama, hlm.
20.
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berkepribadian luhur dan mulia. Banyak manfaat dari pernikahan di usia muda.30

Manfaat ini hanya bisa dirasakan oleh mereka yang sungguh-sungguh ikhlas

menikah untuk ibadah di antaranya :

1) Menyelamatkan diri dari penyimpangan seks ; mereka yang menyegerakan

menikah karena takut terjerumus pada lembah perzinahan sangat agung dalam

pandangan Islam.

2) Sehat jasmani dan rohani  ; penyaluran seks yang benar itulah yang menjadi

kunci kesehatan jasmani dalam rumah tangga.

3) Lebih cepat memiliki keturunan ; di antara tujuan pernikahan adalah untuk

memiliki keturunan, nikah di usia muda memungkinkan mempercepat

keturunan. Bagi istri memiliki anak dalam rentang waktu usia 20-35 tahun

adalah saat yang paling baik, sebaliknya mereka yang baru menikah di atas 30

tahun akan memiliki waktu subur yang sempit.

4) Lebih banyak nilai ibadah ; rumah tangga lebih banyak memberikan nilai

ibadah, karena banyak lahan amal dalam rumah tangga. Bagi suami

menghidupi anak istri, memberikan nafkah batin, dan lain sebagainya adalah

perbuatan yang sangat mulia bahkan tergolong jihad. Begitu juga istri dalam

menyediakan makanan bagi suami, menyambut saat pulang kerja, mendidik

anak-anak akan mendapatkan pahala yang berlimpah.

30Abu al-Ghifari, Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravaganza, (Bandung : PT.
Mujtahid, 2002), Cet 1, hlm. 58.
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5) Lebih Cepat Dewasa ; Banyak halangan dan rintangan dalam hidup berumah

tangga. Halangan itu bila direnungi memberikan pendidikan mental yang baik.

Mereka yang sering diterpa barbagai kesulitan akan mudah memahami hidup,

karena itu dengan berumah tangga lebih cepat mendewasakan seseorang dan

ini penting artinya bagi kelangsungan hidup berikutnya. Semakin cepat

menikah maka akan cepat seseorang mencapai kedewasaan.31

Secara umum pernikahan di usia muda mengandung beberapa kelemahan

dan membahayakan kelestarian sebuah rumah tangga, di antara kelemahannya

adalah: (1) Belum memiliki kematangan dalam mengurus keluarga, hingga

berpengaruh terhadap melemahnya struktur keluarga muslim, (2) Kemungkinan

menghasilkan keturunan yang lemah, baik fisik maupun kecerdasannya, (3)Para

wanita usia muda yang belum siap memasuki rumah tangga akan banyak

menderita, berkeluh kesah dan belum mampu melaksanakan fungsi dan

pernannya sebagai seorang ibu yang baik, dan (4) Besar kemungkinan rusaknya

sebuah struktur keluarga, sehingga menyebabkan terjadinya perceraian.32 Dalam

ajaran Islam tidak ada batasan usia untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini

dapat dilihat dari hadis Nabi Muhammad SAW:

ِ صلى هللا علی ِ قَاَل قَاَل لَنَا َرُسوُل هللاَّ ھ وسلم  یَا َعْن َعْبِد هللاَّ
ْج فَإِنَّھُ أََغضُّ  بَاِب َمِن اْستَطَاَع ِمْنُكُم اْلبَاَءةَ فَْلیَتََزوَّ َمْعَشَر الشَّ

31Ibid., hlm. 58-64.
32Ibid., hlm. 64.
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ْوِم فَإِنَّھُ  لِْلبََصِر َوأَْحَصُن لِْلفَْرِج َوَمْن لَْم یَْستَِطْع فََعلَْیِھ بِالصَّ
لَھُ ِوَجاءٌ 

Bersumber dari Abdullah bin Mas’ud RA., Rasulullah SAW telah
menyampaikan kepada kami seraya bersabda: wahai para pemuda, siapa
yang telah sanggup di antara kalian  ( lahir dan batin untuk kawin ) maka
kawinlah kamu, karena perkawinan itu akan dapat membatasi pandangan
dan memelihara  kehormatan ( kemaluan ), dan siapa yang belum sanggup
(untuk kawin), maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa baginya adalah
obat (yang dapat mengurangi syahwat). 33

Memperhatikan isi dan kandungan hadis Nabi di atas, memang tidak

ditemukan pernyataan Nabi mengenai batas usia, tetapi yang menjadi penekanan

adalah kata .اْلبَاَءةَ  Kata tersebut tidak mengandung tentang usia bagi pemuda yang

dianjurkan untuk menikah. Bahkan bila dipahami kata اْلبَاَءةَ  merupakan sebuah

predikat tertentu bagi seorang pemuda yang dipandang sudah layak dan pantas

untuk melangsungkan pernikahan.34 Jadi sudah terkumpul di dalamnya akan

faktor-faktor penunjang terhadap bekualitasnya perkawinan dan aspek-aspeknya

seperti fisik, mental dan ekonomi. Kedewasaan usia perkawinan sangat relevan

dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sebab, perkawinan itu adalah ikatan

yang sejati dalam membangun kebahagiaan yang didasarkan atas rasa tanggung

jawab dan saling pengertian. Keharmonisan rumah tangga itu tidak hanya diukur

dari aspek ekonomi semata-mata, akan tetapi sangat tergantung pada kesesuaian

hasrat dan terpenuhinya hajat batin masing-masing, di samping kesesuaian pada

33Imam al-Bukhari, op. cit., Juz V, hlm. 195. Imam Muslim, op. cit.,Juz IV, hlm. 128. al-
Turmidzi, op. cit., Juz IV, hlm. 392. Abu Dawud, op. cit.,, Juz IV, hlm. 150.

34Lihat Ibnu Hajar al-Asqalaniy, Fath al-Bariy ‘An Syarah Shaheh al-Bukhari, (Beirut : Dar
al-Fikr, tt), Juz X, hlm. 201.
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aspek sosial kemasyarakatannya.35 Usia perkawinan yang matang adalah yang

relatif diharapkan mendukung keharmonisan keluarga dan untuk itu perlu

diformulasikan konsep yang ideal tentang penetapan usia perkawinan tersebut.

Dalam konteks akhlak, seorang calon suami istri ketika hendak

melakukan pernikahan sangat dituntut untuk membangun kepribadiannya secara

utuh. Kepribadian yang dijadikan teladan adalah Rasulullah SAW., baik dalam

bertutur, berperilaku, dan mengekspresikan diri di tengah masyarakat.

Kepribadian Nabi SAW, oleh Allah SWT diabadikan dalam QS. al-Ahzab (33):

21 yang berbunyi :

نَةٌ لَِمْن  َكاَن یَْر ُجو لَقَْد َكا َن  لَُكْم فِْي َرُسْو ِل هللاِ أُْسَوةٌ َحسَ 
هللاَ َواْلیَْوَم اآل ِخَر َوَذَكَر هللاَ َكثِْیًرا

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah SAW itu suri teladan

yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengaharap (rahmat) Allah

dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (QS. al-

Ahzab : 21).36

QS. al-Ahzab ayat 21 di atas mengandung pengajaran bahwa ketika

hendak melakukan pernikahan sangat dituntut untuk membangun kepribadiannya

secara utuh. Kepribadian yang dijadikan teladan adalah Rasulullah SAW., baik

dalam bertutur, berperilaku, dan mengekspresikan diri di tengah masyarakat.

35Dadang Hawari, al-Qur’an, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa, (Yakarta : Bhakti
Prima Yasa, 1999), hlm. 283.

36Tim Penterjemah Depag RI, op. cit., hlm. 521.



37

Sebab, akhlak atau tingkah laku manusia relatif beragam, sehingga dalam

ekspresinya manusia itu selalu diukur tentang perilakunya baik atau buruk.

Bahkan dalam al-Qur’an terdapat isyarat-isyarat yang menghiasi diri manusia,

antara lain QS. al-Lail (92): 4; al-Balad (90): 10; al-Syams (91): 7-8; dan Thaha

(20): 121.37 Terkait dengan kandungan ayat tersebut, Quraish Shihab

menegaskan bahwa:

Kecenderungan manusia kepada kebaikan terbukti dari persamaan
konsep-konsep pokok moral pada setiap peradaban dan zaman. Jika
perbedaan terjadi mungkin terletak pada bentuk penerapan, atau
pengertian yang tidak sempurna terhadap konsep-konsep moral, yang
disebut ma’ruf dalam bahasa al-Qur’an. Tidak ada peradaban yang
menganggap baik kebohongan, penipuan dan keangkuhan. Pun tidak ada
manusia yang menilai bahwa penghormatan kepada kedua orang tua
adalah buruk. Tetapi, bagaimana seharusnya bentuk penghormatan itu ?
Boleh jadi cara penghormatan kepada keduanya berbeda-beda antara satu
masyarakat pada generasi tertentu dengan masyarakat pada generasi yang
lain. Perbedaan-perbedaan itu selama dinilai baik oleh masyarakat dan
masih dalam kerangka prinsip umum maka ia tetap dinilai baik (ma’ruf).38

Dalam konteks pembinaan keluarga yang harmonis, maka budi pekerti

yang baik secara konkrit mempengaruhi perilaku manusia dan terpancar dari

cahaya jiwanya, penuh kesadaran tentang fungsi dan tanggung jawabnya. Dengan

berbudi pekerti yang baik akan sangat efektif dalam membina rumah tangga yang

harmonis (sakinah mawaddah wa rahmah) sejalan dengan tujuan dan hakekat

perkawinan. Kenyataan dalam masyarakat, bahwa seorang calon suami ketika

melakukan lamaran selalu didominasi oleh pertanyaan “pekerjaan”nya apa dan

37M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an; Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan
Masyarakat, (Bandung : Mizan, 2000), hlm. 255.

38Ibid., hlm. 256.
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bukan melihat kepribadiannya dari aspek akhlak dan kedewasaan serta

kematangan dalam usia. Akhlak selalu disubordinasi oleh penilaian material dan

social standing, padahal faktor kematangan dan akhlak inilah semestinya

menempati posisi teratas dan menjadi bagian yang eskapis untuk menekan angka

perceraian serta tetap memelihara keutuhan ikatan perkawinan yang sejati itu.39

Aspek krisis akhlak ini simplikatif dengan soal usia perkawinan. Tidak dapat

dinafikan bahwa aspek ekonomi juga penting akan tetapi dengan kematangan

calon suami isteri akan lebih kuat mengendalikan rumah tangga dalam

menghayati hikmah perkawinan, yang meliputi, (a) penyaluran naluri seksual

secara benar dan sah, (b) untuk mendapatkan keturunan yang sah, (c)untuk

memenuhi naluri kebapakan dan keibuan, (d) menumbuhkan rasa tangggung

jawab dan silaturrahmi. 40

Jika setiap suami isteri memahami hikmah tersebut di atas, maka

keharmonisan yang didambakan berlandaskan akhlakul karimah dalam

pembinaan keluarga (masyirah bil ma’ruf) dapat terwujud. Dalam hal ini krisis

akhlak yang cenderung menjadi faktor penyebab perceraian dan konflik keluarga

harus dihindari. Akhlak mulia itu relatif mendorong manusia dalam

menumbuhkan rasa cinta, dan membangkitkan semangat membina kebersamaan

atas dasar mawaddah wa rahmah. Konsep syari’at Islam tetang keluarga sakinah

39Ibid.
40Lihat Tim Penyusun Depag RI, Ensiklopedi Islam, (Jakarta:  Balai Pustaka,  1997), Jilid  IV,

hlm. 32.
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kadang-kadang tidak lagi dijadikan patron of life, di samping terdapat banyak

hal yang sering menggerogoti manusia untuk berbuat hal-hal yang tidak sesuai

dengan jiwa syari’at. Akhlak yang baik dari pasangan suami isteri akan

menunjang keselarasan kehidupan, yang tidak hanya terbatas pada intern

keluarga akan tetapi terpancar keluar pada lingkungan sosialnya. Sekalipun

secara material suami isteri telah berkecukupan, akan tetapi manakala akhlak

salah satunya terdistorsi (selingkuh, terjerat kegiatan Pria Idaman Lain atau

Wanita Idaman Lain dan semacamnya) akan merusak sendiri rumah tangga.

Pancaran akhlak yang dimiliki suami isteri menjadi konvergen dengan syari’at

Allah SWT, dalam QS. al-Nur (24): 30-31, sebagai berikut :

وا ِمْن أَْبَصا ِرِھْم َویَْحفَظُو ا فُُرو َجھُْم َذ  قُْل لِْلُمْؤ ِمنِْیَن یَُغضُّ
لَِك  أَْزَكى لَھُْم إَنَّ هللاَ َخبِْیٌر بَِما یَْصنَُعو َن  .َوقُْل لِْلُمْؤِمنَا ِت 

یُْبِدْیَن یَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصا ِرِھنَّ  َویَْحفَْظَن فُُرْو َجھُنَّ َو الَ 
ِزنَتَھُنَّ إِالَّ َما ظَھََر ِمْنھَا َوْلیَْضِرْبَن  بُِحُمِرِھنَّ َعلَى ُجیُْو بِِھنَّ 

َوالَ یُْبِدْیَن  ِزْینَتَھُنَّ إَالَّ لِبُُعْو لَتِِھنَّ 
”Hai orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menahan
pandangannya dan memelihara kemaluannya: yang demikian itu adalah
lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang
mereka perbuat.” “Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah
mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan
janganlah mereka menampakkan sebagian perhiasannya, kecuali yang
bisa nampak daripadanya....”(QS. al-Nur : 30-31).

QS. al-Nur ayat 30-31 memberikan pengajaran bahwa setiap pribadi

Muslim hendaknya saling menjaga diri dari perbuatan terscela, dengan cara

menahan pandangan dan menjaga kemaluan sebagai bagian dari budi pekerti
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yang baik, yang merupakan cermin kehidupan yang tetap memancarkan cahaya

keselamatan, kedamaian, kesejahteraan dalam kehidupan keluarga, masyarakat,

bangsa dan negara. Di samping itu pada keluarga sakinah anak-anak merupakan

permata yang mengekspresikan kehidupan rumah tangga yang penuh kasih

sayang, bahkan isyarat Allah SWT patut direnungkan sebagai basic demand

dalam QS. al-Nisa’ (4): 9 dan al-Isra’(17): 31, sebagai berikut :

یَّةً َضَعا فًا َخا فُوا  َوْلیَْخَش الَِّذْیَن لَْو تََر ُكوا ِمْن َخْلفِِھْم ُذرِّ
.َعلَْیِھْم فَْلیَتَّقُو اهللاَ َوْلیَقُو لُوا قَْو الً َسِدْیًدا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya
meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka
khawatir terhadap terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu
hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS. al-Nisa’:
9).

QS. al-Nisa’ ayat 9 mengandung pengajaran bahwa setiap manusia

mendambakan generasi penerus yang lebih baik dari kedua orangtuanya, oleh

karena itu agama mengajarkan agar calon pasangan suami isteri perlu

mempersiapkan dan membekali diri lahir dan batin sebelum memasuki jenjang

kehidupan rumah tangga.

الََدُكْم َخْشیَةَ إِْمالَ ٍق نَْحُن نَْرُزقُھُْم َوإِیَّا ُكْم إِنَّ أَوْ َوالَ تَْقتُلُوا 
قَْتلَھُْم ًكا َن ِخْطئًا َكبِْیًر ا.

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan.

Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu.

Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.” (QS. al-

Isra’ : 31).
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QS. al-Isra’ ayat 31 mengandung pengajaran bahwa pasangan suami isteri

yang agar senantiasa optimis dalam membina kehidupan rumah tangga dan

mendidik anak-anak, karena Allah SWT., telah memberikan jaminan rizki.

Korelasi akhlak dengan usia perkawinan adalah sangat positif dan akan sangat

mendukung pembinaan keluarga yang harmonis, maka pasangan suami - isteri

menurut hemat penulis sebaiknya sudah sama-sama berusia 25 tahun. Hal ini

jelas karena pada usia seperti itu dalam bahasa fikih, benar-benar seimbang

dalam kematangan jiwa, kepribadian, usia dan pendidikan sehingga dapat

menekan angka kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perceraian

serta tetap terpeliharanya keutuhan ikatan perkawinan yang harmonis. Hal ini

sejalan pandangan H. Mahmud Yunus yang menyatakan bahwa berdasarkan

alasan psikologis, perspektif sosiologis dan perspektif kesahatan, maka usia

perkawinan yang paling ideal adalah sama-sama 25 tahun bagi calon suami dan

isteri.41 Demikian juga pendapat Diane E. Papalia dan Sally Wendkos

sebagaimana dikutip M. Fauzil Azhim bahwa usia 25 tahun untu calon pasangan

suami isteri yang terbaik untuk menikah, memulai kehidupan rumah tangga dan

untuk mengasuh anak pertama.42 Selain itu terdistorsinya akhlak seperti

terjadinya kasus selingkuh, terjerat kegiatan pria idaman lain atau wanita idaman

41Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, (Jakarta : Hidakarya Agung, 2000),
hlm. 334.

42M. Fauzil Adhim, Indahnya Pernikahan Dini, (Jakarta : PT. Gema Insani, 2002), hlm. 38.
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lain dan semacamnya pada pasangan suami isteri di usia tersebut paling tidak,

dapat diminimalisir.

3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Anak di Bawah Umur

Terjadinya perkawinan usia muda menurut Hollean dalam Soerjono

Soekanto, disebabkan oleh:

(1) Masalah ekonomi keluarga, (2) Orang tua dari gadis meminta
masyarakat kepada keluarga laki-laki apabila mau mengawinkan anak
gadisnya, (3) Bahwa dengan adanya perkawinan anak-anak tersebut,
maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya
yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan, dan
sebagainya).43

Sementara pendapat lain mengatakan bahwa beberapa faktor yang

mendorong terjadinya perkawinan usia muda yang sering dijumpai di lingkungan

masyarakat disebabkan karena :

(1) Ekonomi; Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga
yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya
maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu,
(2) Pendidikan; Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan
orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan
mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur, (3) Faktor orang tua ;
Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran
dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan
anaknya, (4) Media massa ; Gencarnya ekspose seks di media massa
menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks, (5) Faktor adat
; Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya
dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.

43Soerjono Soekanto, Psikologi Remaja; Suatu Pengantar, (Jakarta : Bulan Bintang, 1992),
hlm. 65.
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Berdasarkan uraian di atas dapatlah dipahami bahwa usia perkawinan

terkait dengan kesiapan dan kematangan seseorang untuk memasuki jenjang

kehidupan rumah tangga. Kesiapan dan kematangan seseorang merupakan

bentuk kemampuan seseorang dalam membina rumah tangga menjadi lebih baik

sesuai dengan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang

bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah.

C. Tinjauan Tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

1. Kompilasi Hukum Islam

a. Sejarah dan Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menganut berbagai sistem

hukum, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum eks

barat. Ketiga sistem hukum dimaksud, berlaku di Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Sesudah Indonesia merdeka ketiga sistem

dimaksud, akan menjadi bahan baku dalam pembentukan sistem hukum nasional

di Indonesia.43 Negara Indonesia merupakan negara yang plural (majemuk).

Kemajemukan Indonesia ini ditandai dengan adanya berbagai agama yang dianut

oleh penduduk, suku bangsa, golongan, dan ras. Hukum Islam adalah hukum

yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash al-Qur’an maupun

Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal-

43Zainuddin Ali, Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Sinar
Grafika, 2006), hlm. 77.
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relevan pada setiap zaman (waktu) dan makan (ruang) manusia. Keuniversalan

hukum Islam ini sebagai kelanjutan langsung dari hakekat Islam sebagai agama

universal, yakni agama yang substansi-substansi ajaran-Nya tidak dibatasi oleh

ruang dan waktu manusia, melainkan berlaku bagi semua orang Islam di mana

pun, kapan pun, dan kebangsaan apa pun.

Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai

terjemahan dari al-Fiqh al-Islamiy, atau dalam konteks tertentu disebut al-

syari’ah al-islamiy. Istilah ini dalam literatur Barat dikenal dengan idiom islamic

law.44 T.M. Hasbi Ash-Shidieqy mengutip pendapat Syeikh Mahmud Syaltut,

bahwa syari’at atau hukum islam adalah hukum-hukum dan tata aturan yang

ditetapkan Allah buat hamba-Nya untuk diikuti dan dilaksanakan dalam

hubungannya dengan Allah dan hubungan manusia sesamanya yang bersumber

dari al-Qur’an dan Rasul-Nya, Ijma’ sahabat dan Ijtihad dengan perantara qias,

qarienah, tanda-tanda dan dalil-dalil.45 Dalam aspek politik hukum Islam adalah

membangun tata cara kehidupan dan penghidupan yang diatur dan damai,

berdasarkan hukum-hukum perdamaian yang harus terus menerus

diperjuangkan.46

44Said Agil Husain al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, (Jakarta : Penamadani,
2004), hlm. 7.

45Ni’matul Huda, Kontribusi Pemikiran Untuk 50 Tahun Prof. Dr. Mahfud MD: Retrospeksi
Terhadap Masalah Hukum dan Kenegaraan, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 305.

46Ahmad Amrullah, dkk. Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta:
Gema Insani Press,1999), hlm. 141.
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Penetapan hukum Islam mempunyai herarki, yaitu yang paling utama

merujuk al-Qur’an, kemudian Sunnah, Ijma dan Qiyas. Dalam konteks hukum

modern pun herarki yang paling puncak adalah berdasarkan ketuhanan. Hal ini

diungkapkan oleh Thomas Aquinas, Thomas Aquinas menentukan posisi hukum

kodrat dalam struktur hirarki hukum : (1) puncak dari herarki adalah hukum

abadi, yaitu pengaturan rasional atas segala sesuatu di mana Tuhan yang menjadi

penguasa alam semesta, (2) di bawah hukum abadi adalah hukum kodrat, tidak

lain adalah partisipasi makhluk rasional di dalam hukum abadi, dan (3) di bawah

kodrat adalah hukum positif atau hukum buatan manusia.47

Pengembangan hukum Islam, di samping dilandasi oleh epistemologisnya

yang kokoh juga perlu memformulasikan dan merekonstruksi basis teorinya.

Basis teori hukum Islam sebagaimana dibahas oleh para ahli teori hukum islam

terdahulu, bahwa salah satu persyaratan penting mujtahid dalam melakukan

ijtihadnya adalah keharusan mengetahui tujuan ditetapkannya hukum dalam

Islam. Pernyataan ini untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Abd al-Malik al-

Juwani, dilanjutkan oleh Abu Hamid al-Ghazali, diteruskan oleh Izzuddin ibn

Abd al-Salam. Basis teori ini secara sistematis dan rinci dikembangkan oleh Abu

Ishaq al-Syatibi dan dileberalisasikan oleh Najamuddin al-Thufi. Kajian utama

47Dalam perwujudannya, hukum kodrat memiliki dua bentuk; pertama, kebijaksanaan atau
kearifan yang perlu untuk menjalani hidup dengan yang oleh Aquins sebut “akal praktis”, kedua,
aeqitas (equity, epiekeia), yaitu kewenangan pemerintah untuk meninggalkan ketentuan hukum jika
penerapan harfiahnya justru menghilangkan semangat kalimat-nya. E. Sumaryono, Etika dan Hukum
(Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 18.
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dalam teori maqasid al-syari’ah adalah mengenai tujuan hukum Islam yang

diwujudkan dalam bentuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di

akhirat. Formulasi dan rekonstruksi peraturan perundang-undangan, tawaran

teoritis dan metode ijtihad apapun dalam menyelesaikan persoalan-persoalan

hukum islam harus mengacu pada terwujudnya kemaslahatan tersebut.

Adapunyang dimaksud dengan persoalan hukum dalam hubungan ini adalah

persoalan-persoalan hukum kontemporer yang menyangkut bidang mu’amalah. 48

Penerapan hukum Islam di Indonesia, dalam proses pengambilan

keputusan di pengadilan itu selalu menjadi masalah. Selain itu, dari aspek

kemajemukan masyarakat bangsa, hukum yang berlaku juga sebaiknya menganut

sistem hukum nasional yang bersifat majemuk (pluralistic).50 Secara teoritik

orang selalu mengaitkan berlakunya hukum dengan kekuasaan terutama sekali

kekuasaan negara. Indonesia bukannya sebuah negara Islam tetapi sebuah negara

nasional yang tidak memberi tempat pada umat Islam untuk melaksanakan

hukum Islam, tetapi juga pada umat-umat agama yang lain. Secara faktual umat

Islam Indonesia bukan hanya sekedar merupakan kelompok mayoritas di

Indonesia tetapi juga merupakan kelompok terbesar dari umat Islam di dunia.

Hukum Islam menempati posisi sangat strategis bukan saja bagi umat Islam

indonesia tetapi bagi dunai Islam pada umumnya dan sekaligus juga menempati

48Abd Salam Arif, Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita: Kajian
Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut (Yogyakarta: LESFI, 2003), hlm. 15.

50Cik Hasan Bisri, et.al., Kompilasi Hukum islam dan Peradilan Agama di Indonesia,
(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 5.
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posisi strategis dalam sistem hukum Indonesia, untuk dapat berlakunya hukum

Islam di Indonesia dalam bingkai sistem hukum nasional diperlukan hukum yang

jelas dan dilaksnakan baik oleh para aparat penegak hukum ataupun oleh

masyarakat. Untuk itu munculah gagasan dasar Kompilasi Hukum Islam (bingkai

sistem hukum nasional) untuk menjembatani penerapan hukum Islam di

Indonesia.

Penerapan hukum Islam di Indonesia masih menjadi pro dan kontra di

masyarakat. Pasca-orde baru, polemik seputar posisi syari’at Islam dalam bingkai

hukum negara modern lebih diwarnai dua pendekatan ekstrem. Di satu sisi,

mereka yang menghendaki penerapan total syari’at lewat jalur negara. Di sisi lain

ada kalangan yang menginginkan untuk menolak apa pun yang bernuansa

syari’at dari institusi negara. Untuk mendeskripsikan polemik tentang penerapan

hukum Islam di indonesia dalam bingkai hukum negara modern bisa

digambarkan dengan Perspektif Etika Politik dan Pemerintahan. Penerapan

Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) dalam perspektif etika politik dan

pemerintahan dilihat dari 3 aspek : Aspek Regulasi, Aspek Institusi (organisasi),

dan Aspek Penegakan hukum (Law Enforcement). Sebelum terbentuknya

Kompilasi Hukum Indonesia (KHI) terjadi perubahan penting dan mendasar yang

telah terjadi dalam lingkungan Pengadilan Agama dengan disyahkannya Rencana

Undang-undang Peradilan Agama (RUU-PA) menjadi Undang-undang Nomor 7
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Tahun 1989,51 yang diajukan oleh Menteri Agama Munawir Sjadzali ke sidang

DPR RI, isinya sebagai berikut :

a. Peradilan Agama telah menjadi peradilan mandiri,kedudukanya benar-
benar telah sejajar dan sederajat dengan peradilan umum, peradilam
militer, dan peradilan tata usaha negara.

b. Nama, susunan, wewenang (kekuasaan) dan hukum acaranya telah
sama dan seragam di seluruh Indonesia. Terciptanya unifikasi hukum
acara peradilan agama akan memudahkan terwujudnya ketertiban dan
kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan peradilan
agama.

c. Perlindungan kepada wanita telah ditingkatkan dengan jalan antara
lain, memberikan hak yang sama kepada istri dalam proses dan
membela kepentingannya di hadapan peradilan agama.

d. Lebih memantapkan upaya penggalian berrbagai asas dan kaidah
hukum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan
pembinaan hukum nasional melalui yurispondensi.

e. Terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pokok
Kekuasaan Kehakiman (1970).

f. Terselengaranya pembangunan hukum nasional berwawasan nusantara
yang sekaligus berwawasan Bhineka Tunggal Ika dalam bentuk
Undang-undang Peradilam Agama.52

Kutipan di atas memberikan gambaran tentang keberhasilan umat Islam

Indonesia (Menteri Agama, ulama) dalam menggolkan Rencana Undang-undang

Peradilan Agama menjadi Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun

1989, tidaklah berarti persoalan yang berkaitan dengan implementasi hukum

Islam di Indonesia menjadi selesai. Ternyata muncul persoalam krusial yang

berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan

keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi.  Hal ini

51Abdullah Aziz Thaba, Islam Dan Negara Dalam Politik Orde Baru, (Jakarat, Perpustakaan
Indonesia CSIS, 2008), hlm. 285.

52Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Peradilan Agama dan Masalahnya; Hukum Islam di
Indonesia:Pemikiran dan Praktik, Tjun Suryaman (ed), (Bandung: Rosadakarya, 1991), hlm. 84.
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disebabkan tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang sama. Secara

material memang telah ditetapkan 13 (tiga belas) kitab yang dijadikan rujukan

dalam memutuskan perkara yang kesemuanya bermazhab Syafi’i. Akan tetapi

tetap saja menimbulkan persoalan yaitu tidak adanya keseragaman keputusan

hakim.53

Berangkat dari realitas ini keinginan untuk meyusun “Kitab Hukum

Islam” dalam membentuk kompilasi dirasakan semakin mendesak.Penyusunan

Kompilasi ini bukan saja didasarkan pada kebutuhan adanya keseragaman

referensi keputusan hukum PA di Indonesia,tetapi juga disadarkan pada

keharusan terpenuhinya perangkat-perangkat sebuah Peradilan yaitu kitab materi

hukum Islam yang digunakan di lembaga Peradilan tersebut.54 Bustanul Arifin

adalah seorang tokoh yang tampil dengan gagasan perlunya membuat Kompilasi

Hukum Indonesia. Gagasan-gagasan ini didadasari pada pertimbangan-

pertimbangan berikut :

53Adapun kitab-kitab tersebut adalah : al-Bajuri Fath al-Mu’in, Syarqawi Ala Tahrir,
Qalyubi, Fath al-Wahab Tuhfah, Tadrib al-Mustagrfirin, Qawanin Syar’iyyah li Sayyid Yahya,
Qawanin Syar’iyyah Li Sayyd Sadaqah Dahlan, Syamsuri fi al-Faraid, Bugyat al-Musytarsidin, al-
Fiqhala Mazahib al-Arba’ah dan Mughni al-Muhtaj. Lihat Direktorat Pembinaan Badan Peradilan
Agama RI, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta : Direktorat Pembinaan Badan Peradilan
Agama, 1993/1994), hlm.129-130.

54Munawir Sjadzali pernah menyatakan bahwa ada keanehan di Indonesia berkenaan dengan
implementasi hukum Islam. Peradilan Agama sudah berusia sangat lama namun hakimnya tidak
memiliki standard yang dapat dijadikan rujukan yang sama sepertihalnya KHUP. Ini berakibat jika
hakim agama menghadapi kasus yang harus diadili maka rujukannya adalah berbagai kitab fikih tanpa
suatu standarisasi atau keseragaman. Akibatnya, secara praktis, kasus yang samadapatmelahirkan
keputusan yang berbeda jika di tangan hakim yang berbeda. Lihat Munawir Sjadzali, Peradilan Agama
dan Kompilasi Hukum Islam ; Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum
Indonesia, Dadan Muttaqin et.al (ed), (Yogyakarta : UII Press, 1999), hlm. 2.
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1) Untuk berlakunyahukum Islam di Indonesia,harus ada antara lain
hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum
maupun oleh masyarakat.

2) Persepsi yang tidak seragam tentang syari’ah akan dan sudah
menyebabkan hal-hal : (1) Ketidak seragaman dalam menentukan apa-
apa yang disebut hukum Islam itu (manzalallahu), (2) Tidak mendapat
kejelasan bagaimana menjalankan syari’at itu (Tanfiziyah) dan (3)
Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan
dan alat-alat yang tersedia dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945
dan perundangan lainya.

3) Dalam sejarah Islam, pernah ada tiga Negara di mana hukum Islam
diberlakukan (1). Sebagai perundang-undangan yang terkenal dalam
fatwa Alamfiri, (2). Di kerajaan Turki Ustmani yang terkenal dengan
nama Majallah al-Ahkam al-Adliyah dan (3). Hukum Islam padatahun
1983 dikodifikasikan di Subang.55

Gagasan Bustanul Arifin disepakati dan dibentuklah Tim pelaksana

Proyek dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) ketua Mahkamah Agung RI dan

Menteri Agama RI Nomor 07/KMA/1985. Dalam Tim tersebut Bushtanul

dipercaya menjadi Pemimpin Umum dengan anggota Tim yang meliputi para

pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama. Dengan kerja keras anggota

Tim dan ulama-ulama, cendikiawan yang terlibat di dalamnya maka terumuslah

KHI, yang ditindaklanjuti dengan keluarnya Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1

Tahun 1991 kepada menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum

Islam yang terdiri dari buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan,

Buku III tentang Perwakafan.56 Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan Surat

55Amrullah Ahmad dkk, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional : Mengenang
65 Tahun Prof. Dr. H. Bushtanul Arifin, (Jakarta : Gema Insani Pers, 1996), hlm. 11-12.

56Kompilasi Hukum Islam itu sendiri dirumuskan setelah panitia melakukan : (1) Penelitian
kitab-kitab fikih klasik dari berbagai mazhab hukum yang berkembang di dunia Islam, (2) Melakukan
wawancara dengan ulama-ulama yang ada di berbagai daerah, (3) Penelitian Yurisprudensi, (4) Studi
Perbandingan keberbagai Negara. Lihat Kompilasi, op. cit., hlm. 141-145.



51

Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.

Walaupun Kompilasi Hukum Islam tidak diundangkan lewat undang-undang

sebagaimana yang terjadi pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hukum Perkawinan di Indonesia. Hal ini menurut Nur Ahmad Fadil Lubis

merupakan persoalan yamng sangat sensitif untuk dilakukan di Negara Indonesia

yang sangat plural darisisi agama dan teologi. Dengan keluarnya Inpres dan Surat

Keputusan tersebut menurut Abdul Gani Abdullah sekurang-kurangnya ada tiga

hal yang perlu dicatat :

a. Perintah menyebarluaskan KHI tidak lain adalah kewajiban
masyarakat Islam untuk mengfungsikan eksplanasi ajaran Islam
sepanjang mengenai normatife sebagai hukum yang harus hidup dalam
masyarakat.

b. Rumusan hukum Islam dalam KHI berupaya mengakhiri persepsi
ganda dari keberlakuan hukum Islam yang ditunjuk oleh Pasal 2 ayat 1
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang segi-segi Hukum
Formalnya.

c. Menunjuk secara tegas wilayah keberlakuan KHI dengan sebutan
Instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya, dalam
kedudukan sebagai pedoman penyelesaian masalah di tiga bidang
hukum dalam KHI.57

Kemunculan KHI di Indonesia dapat dicatat sebagai sebuah perstasi besar

yang dicapai umat Islam. Menurut Yahya Harahap. KHI diharapkan dapat,

Pertama, Melengkapi Pilar Peradilan Agama. Kedua, Menyamakan persepsi

penerapan Hukum. Ketiga, mempercepat proses taqrib bainal ummah. Keempat,

57Nur Ahmad Fadil Lubis, Islamic Justice in Transition,a Socio-Legal Study of the Agama
Court Judges in Indonesia,Dissertasion Ph.D, (Los Angeles : University of California, 1994), hlm.
103.
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Menyingkirkan paham private Affair.58 Setidaknya dengan adanya KHI itu,

maka saat ini di Indonesia tidak akan ditemukan lagi pluralisme Keputusan

Peradilan agama, karena kitab yang dijadikan rujukan hakim Peradilan Agama

adalah sama. Selain itu fikih yang selama ini tidak positif, telah

ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh

umat Islam Indonesia. Lebih penting dari itu, KHI diharapkan akan lebih mudah

diterima oleh masyarakat Islam Indonesia karena ia digali dari tradisi-tradisi

bangsa indonesia.Jadi tidak akan muncul hambatan Psikologis di kalangan umat

Islam yang ingin melaksanakan Hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dilihat dari

tinjauan sejarahnya Undang-undang Perkawinan yang sekarang berlaku di

Indonesia telah sesuai dengan KHI, hal ini didasarkan pada Rencana Undang-

undang perkawinan yang pada awalnya memperoleh pertentangan keras dari

pihak Islam,yang kemudian hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan ajaran-

ajaran Islam disesuaikan dan dirubah agar tidak bertentangan.Sedangkan pada

KHI sendiri yang merupakan rumusan dari berbagai kitab fikih mazhab Syafi’i.

b. Dinamika Regulasi Kompilasi Hukum Islam

Penetapan kebijakan hukum di Indonesia, pemerintahan telah menjadikan

hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Tetapi persoalan kemudian

58Yahya Harahap,”Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam : Memotifikasikan Abstarksi
Hukum Islam”, Mimbar Hukum. Nomor 4 Tahun II, 1991, (Jakarta : Yayasan al-Hikmah dan
Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Departemen Agama,1991), hlm. 27-29.
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muncul, yaitu bagaimana kita memahami serta melaksanakan hukum Islam

dalam konteks hukum nasional atau memasukkan hukum Islam sebagai bagian

dari hukum nasional. Permasalahan ini menyebabkan polarisasi tentang proses

legislasi hukum Islam ada dua pendapat. Pendapat pertama, bahwa antara agama

dan negara perlu ada pemishan secara tegas. Pendapat kedua, bahwa hukum

Islam menjadi bagian dari hukum nasional baik simbol maupun substansi.59 Ide

kompilasi hukum muncul sesudah beberapa tahun Mahkamah Agung membina

bidang tekhnis yustisial Peradilan Agama. Tugas pembinaan dimaksud, didasari

oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan Pokok Kekuasaan

Kehakiman. Pasal 11 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa

organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan dilakukan oleh departemen

masing-masing, sedangkan pembinaan teknis yustisial dilakukan oleh Mahkamah

Agung. Meskipun undang-undang tersebut ditetapkan tahun 1970, tetapi

pelaksanaannya di lingkungan peradilan agama pada tahun 1983, yaitu sesudah

pendatangan Suras Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dengan

Menteri Agama RI No. 01, 02, 03, dan 04/SK/1-1983 dan Nomor 1, 2, 3, dan 4

tahun 1983.59

Keempat SKB dimaksud, adalah jalan pintas sambil menunggu keluarnya

Undang-Undang tentang Susunan, Kekuasaan dan Acara pada Peradilan Agama

59Imam Syaukani, Rekonstruksi Epistimologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi
Pembangunan Hukum Nasional, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 249-250.

59Zainuddin Ali, Hukum Islam, op. cit., hlm. 98.
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yang menjadi peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 bagi

lingkungan Peradilan Agama yang pada saat itu masih sedang dalam proses

penyusunan yang intensif (sekarang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004).60

Sehinga sesuai dengan fungsi Mahkamah Agung RI terhadap jalannya peradilan

di semua lingkungan peradilan agama perlu mengadakan Kompilasi Hukum

Islam yang selama ini menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama. Landasan

yuridis mengenai perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat

adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 28 ayat 1 yang berbunyi:

”Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa

keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Selain itu, Fikih Islam mengungkapkan

kaidah:” Hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu, tempat, dan

keadaan”. Keadaan masyarakat itu selalu berkembang karena menggunakan

metode yang sangat memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Di antara metode

itu ialah maslahat mursalah, istihsan, istishab, dan urf.61

Kompilasi Hukum Islam adalah fikih Indonesia karena ia disusun dengan

memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Fikih Indonesia

dimaksud adalah fikih yang telah dicetuskan oleh Hazairin dan TM. Hasbi Ash-

Shiddiqi. Fikih sebelumnya mempunyai tipe fikih lokal semacam fikih Hijazy,

fikih Mishry, fikih Hindy, fikih lain-lain yang sangat mempehatikan kebutuhan

dan kesadaran hukum masyarakat setempat. Ia mengarah kepada unifikasi

60Ibid.
61Ibid., hlm. 98.
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mazhab dalam hukum Islam. Oleh karena itu, di dalam sistem hukum di

Indonesia ini merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi

arah pembangunan hukum nasional di Indonesia.62

c. Institusi (Organisasi) Pelaksana dan Pengawas Penerapan KHI

Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat yang disebut

oleh Roscoe Pound ” a Tool of social enginering.”63 Dalam konteks dinamika

Kompilasi Hukum Islam diperlukan Instutusi (organisasi) untuk menjalankan dan

melakukan pengawasan dalam penerapannya di masyarakat. Institusi atau

organisasi yang dimaksud adalah :

1) Peradilan dan Hakim-hakim Agama

Kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945 hanya terdiri dua pasal, yaitu

pasal 24 dan pasal 25. kemudian Undang-undang organik selanjutnya yang

menjabarkan pasal 24 dan pasal 25 UUD 1945 tersebut adalah Undang-undang

Nomor 14 tahun 1970 yang menentukan adanya empat lingkungan peradilan,

yaitu: umum, agama, militer, dan tata usaha negara.64 Peranan dari para Hakim

Agama yang mekanisme kerjanya sudah mempunyai landasan yang kokoh

dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan

Agama, maka dalam menghadapi kompilasi hukum Islam sebagai ketentuan

62Zainudin Ali, Sosiologi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 38.
63Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan

Prospeknya (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 77.
64Muhammad Tholhah Hasan, Islam dalam Perspektif Sosial Kultural (Jakarta: Lantabora

Press, 2004), hlm. 232.
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hukum material yang harus dijalankan tidak hanya berfungsi sebagai ’mulut dari

kompilasi’ akan tetapi dituntut untuk lebih meningkatkan perannya dalam

berijtihad menemukan hukum melalui perkara-perkara yang ditanganinya

sehingga peradilan Agama secara legalistik berdasarkan pasal 10 Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1970, telah diakui secara resmi sebagai salah satu pelaksana

Judicial Power dalam negara hukum Republik Indonesia.

2) Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama indonesia (MUI) lebih meningkatkan peranannya untuk

mengkaji beberapa aspek kemasyarakatan yang berdimensi hukum yang memang

sangat diperlukan oleh masyarakat dalam rangka penetapan hukum dalam

masyarakat indonesia yang sedang membangun. Visi MUI adalah terciptanya

kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik,

memperoleh ridlo dan ampunan Allah SWT., (baldatun thayyibatun wa rabbun

ghafur) menuju masyarakat berkualitas (khaira ummah) demi terwujudnya

kejayaan Islam dan kaum muslimin (izzul Islam wal-muslimin) dalam wadah

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi

seluruh alam (rahmatan lil ’alamin).

Peran ulama dalam dinamika bangsa Indonesia sangat besar, dan

pengaruhnya luas sekali, baik dalam kehidupan sosial maupun politik, dan sudah

berlangsung sejak masa-masa awal islam di indonesia.65 Kedudukan ulama yang

65Mahfud, Moh. MD.Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, (Yogyakarta: Gama Media,
1999), hlm. 259.
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diharapkan menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dan aspirasi

masyarakat memang serba sulit. Buya Hamka menggambarkannya seperti kue

bika yang sedang dimasak di periuk belanga yang terdiri atas dan bawah dijepit

api. Pemerintah (dari atas) menginginkan ulama membuat masyarakat mengerti

dan turut atas kebijakan pemerintah, sedangkan masyarakat (dari bawah)

mendesak ulama untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah.66

3) Lembaga Hukum, Fatwa Organisasi Ke-Islaman dan Lembaga

Pendidikan Tinggi

Peranan dari lambaga-lembaga hukum dan fatwa yang kita temui pada

berbagai organisasi islam yang ada di Indonesia seperti Muhamadiyah, Nahdatul

Ulama dan laim-lain perlu lebih ditingkatkan dalam rangka mendukung dalam

penetapan hukum islam. Namun juga perlu dijaga jangan sampai terjadi lahirnya

berbagai fatwa hukum yang bersifat sangat kontraversial dan dapat

membingungkan umat.67 Kegiatan penelitaian di bidang Hukum Islam harus

lebih digalakan. Lembaga pendidikan sebagai media intelektual untuk mengawal

dan selalu mengkritisi atas berjalannya Kompilasi Hukum Islam. Perguruan

Tinggi Islam khususnya diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap

pengembangan Kompilasi Hukum Islam.68

66Abdurahman, op. cit. hlm. 7.
67Ibid.
68Ibid.
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4) Lembaga-lembaga Penelitian/Pengkajian Pemerintah dan Media Massa

Lembaga-lembaga penelitian dan pengkajian dari pemerintah, semacam

LIPI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Penelitian dan Pengembangan

Departemen Agama dan lain sebagainya sudah seharusnya melibatkan diri dalam

kegiatan penelitian dan pengkajian masalah-masalah hukum islam yang berskala

nasional.69 Peranan media massa dalam persoalan ini sangat besar sekali untuk

menjebatani komunikasi ilmiah dari berbagai pihak yang terlibat dalam

pengkajian dan penelitian masalah-masalah hukum islam. Media selain untuk

sosialisasi tetapi juga berperan sebagai kontrol terhadap berjalannya penerapan

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.70

Satu segi dari proses penegakan hukum yang baik adalah segi

pelaksanaan hukum atau penegakan hukum yang biasa juga diidtilahkan dengan

Law Enforcement. Sebaik-baik materi peraturan, hukum tidak akan bermanfaat

kalau segi penegakannya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penegakan hukum

yang benar. Kompilasi Hukum Islam sebagi bagian dari keseluruhan tata hukum

Islam, sudah dapat ditegakkan dan dipaksakan nilai-nilainya bagi masyarakat

Islam Indonesia melalui kewenangan lingkungan Peradilan Agama. Semua

hakim yang berfungsi di lingkungan peradilan agama dan rujukan hukum mesti

mereka pedoman sama di seluruh Indonesia yakni Kompilasi Hukum Islam

sebagai satu-satunya kitab hukum yang memiliki keabsahan dan otoritas.

69Ibid.
70Ibid.
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Penegakan Hukum Islam dideskripsikan dengan realisasi Kompilasi

Hukum Islam. Pembentukan Kompilasi hukum Islam merupakan penjabaran dari

pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pasal

49 dimaksud, memerlukan kodifikasi dan unifikasi hukum yang memadai, untuk

mewujudkan kesadaran masyarakat mengenai pelaksanaan hukum islam di

bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, shadaqah, dan wakaf. Oleh karena

itu, penyusunan Kompilasi Hukum Islam secara resmi melalui Yurisprudensi,

dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI

Nomor  07/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985 tanggal 25 Maret 1985.71

Kompilasi Hukum Islam disusun dan dirumuskan dalam kitab hukum

sebagai tata hukum Islam yang berbentuk positif dan unifikatif. Semua lapisan

masyarakat Islam dipaksa tunduk mentaatinya. Pelaksanaan dan penerapannya

tidak lagi diserahkan atas kehendak pemeluknya, tetapi ditunjuk seperangkat

jajaran penguasa dan instansi negara sebagai aparat pengawas dan pelaksanaan

penerapannya. Dengan adanya seperangkat jajaran penguasa dan instansi

kekuasaan negara yang ikut campur mengawasi pelaksanaannya, sepanjang hal-

hal yang mnyangkut bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan, telah

diangkat sebagai aturan yang menyangkut ketertiban umum.

Dengan demikian, kelahiran KHI sebagi hukum positif dan unifikatif,

maka praktik private affairs disingkirkan. Sejak KHI lahir dimulai sejarah baru

71Zainuddin Ali, Hukum Islam, op. cit., hlm.100.
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di Indonesia, yang mengangkat derajat penerapan hukum Islam sebagai hukum

perdata yang resmi dan bersifat publik yang dapat dipaksakan penerapannya oleh

alat kekuasaan negara, terutama oleh Badan Peradilan Agama. Adanya

pemerataan ke arah paham yang menempatkan hukum Islam yang diatur dalam

KHI sebagai hukum perdata yang resmi dan positif, yang memiliki sanksi yang

dapat dipaksakan oleh lat kekuasaan negara, sungguh masih berat. Sampai

sekarang masih banyak dijumpai kasus perceraian (talak) liar di luar pengadilan.

Masih terjadi hal-hal yang lain tidak melalui prosedur hukum Islam yang berlaku

di Indonesia.

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

a. Latar Belakang dan Sejarah Lahirnya

Dalam perspektif sejarah, kelahiran Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan sebagai sumber konstituional yang mengatur

perkawinan warga negara Indonesia telah memakan waktu panjang dan melewati

proses konstitusi yang berlarut-larut.72 Namun yang pasti, kelahiran sistem

normatif ini sesungguhnya melalui mekanisme yang demokratis dan sesuai

dengan aturan main prosesi kelahiran sebuah perundang-undangan. Kelahiran

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara resmi

mulai diberlakukan pada tanggal 2 Januari 1974 dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974; tambahan Lembaran Negara Republik

72Bismar Siregar, Islam dan Hukum, (Jakarta : Penerbit Grafikatama Jaya, 1992), hlm. 7.
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Indonesia tahun 1974 Nomor 3019,73 tidak dapat diartikan sebagai intervensi

pemerintah dalam arti negatif dalam persoalan privacy (keperdataan) warga

negarannya. Justru Negara dalam hal ini pemerintah menginginkan keteraturan

dan ketertiban sehingga kekacauan dalam masyarakat dapat dihindari sebagai

akibat dari tidak adanya aturan baku yang mengatur hal-ihwal perkawinan bagi

segenap bangsa Indinesia. Dapat dibayangkan, betapa carut-marutnya praktik

perkawinan di dalam masyarakat, jika tidak ada aturan yang memiliki kekuatan

hukum yang mengikat dan berlaku menyeluruh di tengah-tengah bangsa yang

sangat majemuk, oleh karenanya, intervensi negara dalam hal ini sangatlah

diperlukan.

Dari aspek politis, kelahiran Undang-Undang Perkawinan sesungguhnya

telah memenuhi kriteria sebuah hukum yang baik. Yakni aturan yang tumbuh dan

berkembang dari nilai-nilai kultural dan norma-norma, serta kepercayaan yang

hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia. Walaupun, orang mempersoalkan

materi Undang-Undang Perkawinan yang sangat condong dengan aspirasi umat

Islam sehingga mengesankan adanya keberpihakan dan diskriminasi di lain sisi.74

Dengan kata lain, Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974

melambangkan kemenangan politik umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan

73Tim Penyusun Depag RI, Kumpulan Peraturan Perundang-undang Dalam Lingkungan
Peradilan Agama, (Jakarta : Yayasan al-Hikmah, 1992).

74Saekan Erniati Effendi, Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,
(Surabaya: Arkola 1997), hlm.12-13. Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum
Dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Raja Gratindo Persada, 1998), hlm. 48-50.
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bernegara. Yang oleh sebagian orang dianggap bahwa, kelahiran Undang-

Undang ini tidak lepas dari peran politis ABRI (sekatang TNI) dan kalangan

umat Islam, dalam hal ini kader-kader NU yang duduk di parlemen, yang ketika

itu memperjuangkan dengan sangat gigih sehingga RUU Perkawinan yang

diajukan umat Islam berhasil di sepakati. Bagi mereka, TNI punya andil yang

cukup besar bagi kelahiran Undang-Undang ini. Namun sesungguhnya,

diterimanya RUU Perkawinan dari umat Islam pada waktu itu menunjukkan

aspirasi umat Islam sebagai mayoritas bangsa.75

Sementara dari aspek sosiologi hukum, materi Undang-Undang

Perkawinan sesungguhnya merupakan cermin dari nilai-nilai yang hidup dalam

mayoritas bangsa Indonesia, yakni umat Islam.76 Jadi, tidak bijaksana jika

kelahiran Undang-Undang Perkawinan dianggap telah dipolitisasi sedemikian

rupa oleh pihak-pihak tertentu dan atau dengan mengatasnamakan suatu agama

tertentu. Jika ada kasus-kasus yang menyimpang, hal itu tak lebih dari sebuah

pengecualian, Yang pasti, bahwa proses legislasi Undang-Undang tersebut telah

berjalan secara konstitusional dan demokratis dan terlepas dari persoalan puas

atau tidak puas. Yang harus pula diingat bahwa, ketidak puasan tersebut boleh

jadi merupakan bagian dari unsur-unsur politis juga. Dalam pengertian bahwa

75Mohammad Daud Ali, ibid., hlm. 49.
76M. Masranai Basran dan Zaini Dahlan, "Kodifikasi Hukum Islam di Indonesia" dalam

Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara, (Surabaya, Arkola 1993), hlm. 55-56.
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setiap orang dapat saja menggunakan kendaraan politiknya (politisasi) dalam

rangka memperoleh keinginannya.

b. Tujuan, Azas dan Prinsip-prinsip

Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya

Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-

prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi

pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat Indonesia.

Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga

negara dan berbagai daerah seperti berikut :

1) Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum
Agama yang telah diresipir dalam Hukum Adat;

2) Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
3) Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku

Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (S. 1933 Nomor 74);
4) Bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan

Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum
Perdata dengan sedikit perubahan;

5) Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara
Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum
Adat mereka;

6) Bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa
dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang
Hukum Perdata.77

Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar

1945, maka Undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-

prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945,

77Ibid., hlm. 58, Saekan Erniati Effendi, op. cit., hlm. 19.
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sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang

hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang undang Perkawinan ini telah

menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum

Agamanya dan Kepercayaannya itu dari yang bersangkutan. Dalam Undang-

undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan dari

segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan

dengan perkembangan dan tuntutan zaman.78 Azas-azas atau prinsip-prinsip yang

tercantum dalam undang- undang ini adalah sebagai berikut :

a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan
kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi,
agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu
dan mencapai kesejahteraan sprituil dan material.

b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah
sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-
tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa
penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian
yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang
juga dimuat dalam pencatatan.

c. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila
dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari
yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih
dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan
lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-
pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi
berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu
harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan
perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara
baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik

78Saekan Erniati Effendi, ibid., hlm .22, Abu Bakar bin Hashim, "Syariat dan Kodifikasi:
Pengalaman Singapura" dalam Sudirman Tebba (ed.), Perkembangan Mutaakhir Hukum Islam di Asia
Tenggara, (Jakarta : Rajawali Press, 1993), hlm.109.
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dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon
suami isteri yang masih di bawah umur. Di samping itu, perkawinan
mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyatalah
bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin
mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu,
maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik
bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi
pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang
bahagia kekal dan sejahtera, maka undang- undang ini menganut
prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-
alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.

f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan
suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan
masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga
dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.79

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, telah memuat prinsip-

prinsip atau asas-asas yang sangat ideal dan fleksibel. Ideal dalam pengertian,

bahwa materi Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 sesungguhnya

dapat menekan kecenderungan prilaku-prilaku negatif yang terjadi dalam

masyarakat, karena sebagian besar materinya bersumber dari Syariat Islam, suatu

sumber yang diyakini berdimensi vertikal sekaligus horizontal dan nilai-nilai

normatif yang hidup dalam masyarakat.80 Prinsip-prinsip tersebut adalah:

a. Kerelaan (asas sukarela). Prinsip ini tercantum dalam pasal 6 ayat 1,
yang mensyaratkan adanya persetujuan kedua mempelai yang akan
melakukan pernikahan. Undang-undang tidak menghendaki adanya
unsur paksaan dan keterpaksaan dari salah satu atau kedua belah pihak
karena hal ini jelas melanggar Hak-hak Asasi Manusia.

b. Partisipasi keluarga. Meskipun dalam pasal 7 ayat 1, Undang-Undang
mengatur usia kepatutan bagi diperbolehkannya seseiorang

79Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan, ( Jakarta : Bina
Aksara, 1997), hlm. 9. R. Abdul Djamali, Hukum Islam, (Bandung :, Mandar Maju, 1997), hlm. 77-78.

80Anderson, Hukum Islam di Dunia Modern, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1994), hlm. 364-
365.
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melangsungkan pernikahan, yang berarti seseorang telah cakap hukum,
namun dalam hal ini, Undang-Undang pun menghendaki partisipasi
dan keterlibatan pihak keluarga ketika yang bersangkutan belum cakap
secara hukum, dalam hal pemberian restu atau izin.

c. Perceraian dipersulit. Penggunaan cerai secara gampang dan semena-
mena akan berdampak buruk bagi masa depan anak-anak. Dan juga
yang paling menderita tentu saja pihak istri. Dalam kondisi ini, istri
banar-benar menjadi sub-ordinat. Oleh karena itu, Undang-Undang
menentukan bahwa untuk memungkinkan percerian harus ada alasan-
alasan tertentu sebagaimana yang diatur secara ketat serta dilakukan di
muka pengadilan (pasal 39).

d. Poligami dibatasi secara ketat. Undang-Undang kita menganut prinsip
monogami atau poligami yang ketat. Hanya apabila dikehendaki oleh
orang yang bersangkutan, karena hukum dan agamanya mengizinkan
untuk berpoligami, maka seseorang dapat beristri lebih dari seorang.
Tapi, meskipun demikian, poligami dapat dilakukan apabila telah
dipenuhinya beberapa syarat tertentu yang diatur Undang-Undang dan
diputus oleh pengadilan. ( Pasal 4 dan 5).

e. Kematangan calon mempelai. Undang-Undang juga mensyaratkan
batas usia minimum bagi pasangan yang hendak melangsungkan
pernikahan, yakni 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita (pasal
1). Hal ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa kedua mempelai telah
siap lahir dan batin untuk mengarungi bahtera kehidupan
berumahtangga.

f. Mengangkat derajat kaum wanita. Undang-undang sangat
memperhatikan wanita sebagai subyek hukum. Pada masa lalu, di saat
begitu mudahnya suami menceraikan istrinya, maka wanitalah yang
paling menderita. Ia harus memenuhi hajat hidupnya sendiri,
membiayai pendidikan anak-anaknya, dan sebagainya. Namun, agar
hal ini tidak terjadi dan hak-hak istri terpenuhi pasca perceraian,
Undang-Undang mengatur dalam beberapa pasal, di antaranya: pasal
29, pasal 35-37, pasal 41, dan lain-lain.81

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, juga memiliki

karakteristik yang sangat fleksibel. Fleksibel dalam pengertian terbuka peluang

seluas-luasnya untuk ditafsirkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan

81Soemiyati, op. cit., hlm. 10. R. Abdul Djamali, op. cit.,  hlm. 78
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masyarakat. Sebuah analogi untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer,

umat Islam tidak perlu merubah al-Qur’an, namun yang perlu adalah

pengembangan dan pembaharuan penafsiran melalui berbagai pendekatan yang

aktual.

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Anak adalah sebuah anugerah sekaligus amanat yang dititipkan Tuhan

kepada orangtua (wali)nya. Tiap anak adalah anugerah karena tidak setiap orang

dapat “memilikinya”. Setiap anak adalah amanat karena ia dilahirkan ke dunia

dan Tuhan memilihkan “pendamping” yang merawat dan membesarkannya

sebagai calon pengisi, dan pelanjut penentu generasi. Kesadaran universal ini

dari waktu ke waktu menyentuh relung kemanusiaan dengan segala cerita

lengkap yang dihiasi antara duka dan bahagia. Demikianlah setiap periode waktu

manusia selalu berupaya untuk memperbaiki dan menyempurnakan cara bagi

pengisi generasi. Dibuatlah berbagai peraturan yang mendukung dan

menopangnya. Dilandasai dengan kesadaran tersebut di atas, sebagai sebuah

produk zaman dan tempat bangsa inipun telah melahirkan peraturan sebagai

wujud perhatiannya terhadap entitas anak. Peraturan dimaksud adalah Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lahirnya Undang-

Undang Perlindungan Anak merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah

meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1990.. Rancangan Undang-

Undang Perlindungan Hak Anak ini telah diusulkan sejak tahun 1998. Namun

ketika itu, kondisi perpolitikan dalam negeri belum stabil sehingga RUU
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Perlindungan Anak baru dapat dibahas pemerintah dan DPR pada pertengahan

tahun 2001.

Anak adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa untuk Agama, keluarga,

bangsa dan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah

penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa. Di dalam diri seorang anak

terdapat suatu harkat dan martabat yang dimiliki oleh orang dewasa pada

umumnya, maka anak juga harus mendapatkan suatu perlindungan khusus agar

kelak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, karena anak adalah generasi

muda penerus bangsa serta berperan dalam menjamin kelangsungan eksistensi

suatu bangsa dan negara itu sendiri. Agar setiap anak kelak mampu memikul

tanggung jawab sebagai penerus bangsa, maka anak perlu mendapat kesempatan

seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik mental

maupun fisik serta sosial sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan anak

terhadap pemenuhan hak anak tanpa ada diskriminasi dan kekerasan.

Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar

kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 butir 2, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan

melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
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serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.82 Dalam Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 2 ayat (3) dan (4), ditentukan bahwa: “Anak berhak atas pemeliharaan dan

perlindungan baik semasa kandungan maupun setelah dilahirkan. Anak berhak

atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan

atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.”83 Kedua ayat

tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud

untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai

kesejahteraan anak.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk

menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya

demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan

sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu

masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai

bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Arif Gosita mengemukakan

bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan

perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif

yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.84 Pentingnya

82Lihat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 2.
83Lihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan

Anak, Pasal 2 ayat (3) dan (4).
84Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana

Anak Di Indonesia, (Bandung : Refika Aditama, 2008), hlm. 34.
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perlindungan terhadap anak di Indonesia disebabkan karena faktor-faktor sebagai

berikut :

1) Anak Masih Memerlukan Bimbingan Orang Tua

Orang tua merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk

membesarkan, mendewasakan dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan

yang pertama dan utama. Orang tua yang baik akan berpengaruh positif bagi

perkembangan anak, sedangkan orang tua yang jelek akan menimbulkan

pengaruh negatif pula. Keadaan anak yang masih labil, perlu mendapatkan

bimbingan orang tua untuk mencari jati diri, menghindarkan anak dari perilaku

negatif. Adapun keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya kenakalan, dapat

berupa keluarga yang tidak normal (broken home). Menurut Ny. Moelyatno

sebagaimana dikutip Tolib Setyadi, mengatakan bahwa broken home seperti yang

telah menjadi pendapat umum menyebabkan anak sebagian besar melakukan

kenakalan, terutama karena perceraian atau perpisahan orang tua yang sangat

mempengaruhi perkembangan si anak. Oleh karena itu, peran orang tua dalam

membimbing si anak sangat penting karena anak masih belum tahu mana yang

baik dan yang buruk sehingga orang tua perlu membimbing anak agar anak dapat

berkembang dengan baik dan terjauhkan dari perilaku negatif.85

85Tolib Setiady. Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.
185.
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2) Anak Memiliki Fisik Yang Lemah

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai

macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai

bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam

melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Salah satu prinsip yang

digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan

hidup manusia, bangsa dan keluarga. Untuk itu hak-haknya harus dilindungi.86

Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi

korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun

pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Anak tidak

dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang memperngaruhi

kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan

perlindungan hak-hak anak.87

3) Anak Memiliki Kondisi Yang Masih Labil

Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah

terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya. Sehingga jika

lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan

yang dapat melanggar hukum dan juga dapat anak dapat menjadi korban tindak

pidana. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat. Tidak

86Ibid., hlm. 39.
87Ibid., hlm. 2.
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sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan penegak

hukum.88

4) Anak Belum Bisa Memilih Mana Yang Baik dan Yang Buruk

Integlisia adalah kecerdasan seseorang. Menurut Wundt dan Eisler adalah

kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan. Anak-anak

itu pada dasarnya memiliki wawasan yang kurang tajam, mereka mudah sekali

menjadi korban tindak pidana dan mereka mudah sekali terseret oleh ajakan

buruk untuk melakukan perilaku jahat. Oleh karena itu keluarga, masyarakat dan

negara harus melindungi.89

5) Anak Memiliki Usia Yang Belum Dewasa

Stephen Hurwitz mengungkapkan usia adalah faktor yang penting dalam

sebab musabab timbulnya kejahatan.15 Apabila faktor tersebut diikuti, maka

faktor usia adalah faktor yang penting dalam hubungannya dengan sebab-sebab

timbulnya kejahatan. Tidak terkecuali kejahatan yang menimbulkan korban anak

atau kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak. Karena anak merupakan orang

yang paling mudah untuk menjadi korban kejahatan.

6) Anak Perempuan Lebih Sering Menjadi Korban

Paul W. Tappan mengemukakan pendapatnya bahwa kenakalan anak

dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun anak perempuan, sekalipun dalam

88Ibid., hlm. 186.
89Nashriana, Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Indonesia, (Jakarta : RajaGrafindo Persada,

2011), hlm. 36.
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praktiknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak

dari anak perempuan pada batas usia tertentu. Adanya perbedaan jenis kelamin,

mengakibatkan pula timbulnya perbedaan, tidak hanya segi kuantitas kenakalan,

tetapi juga dari segi kualitasnya. Sering kali kita melihat atau membaca mass

media, baik media cetak maupun media elektronik bahwa perbuatan kejahatan

banyak dilakukan oleh anak laki-laki seperti: pencurian, perampokan,

penganiayaan, pembunuhan, perkosaan dan lain sebagainya.90 Sedangkan

perbuatan pelanggaran banyak dilakukan oleh anak perempuan, seperti perbuatan

pelanggaran ketertiban umum, pelanggaran kesusilaan misalnya melakukan

persetubuhan di luar perkawinan sebagai akibat dari pergaulan bebas.

7) Anak Memerlukan Pendidikan dan Sekolah

Sekolah adalah media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak atau

dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, baik

Harus disadari betapa besar pengaruh lingkungan terhadap anak, terutama dalam

konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersebut. Dalam situasi sosial yang

menjadi semakin longgar, anak-anak kemudian menegaskan eksistensi dirinya

yang dianggap sebagai tersisih atau terancam. Mereka kemudian mencari dan

masuk pada suatu keluarga baru dengan sub kultur yang baru.91

90Ibid., hlm. 37.
91Ibid., hlm. 38.
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8) Anak Masih Mampu Dipengaruhi Mass Media

Mass media dipahami berpengaruh pula terhadap perkembangan anak.

Keinginan atau kehendak anak untuk melakukan kenakalan, terkadang timbul

karena pengaruh bacaan, gambar-gambar dan film.

Hak anak yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak Pasal 4-17 yang meliputi:

a. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.

b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status
kewarganegaraan.

c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan
berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam
bimbingan orang tua.

d. Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya. Hal tersebut
dimaksudkan agar anak tersebut mengetahui asal usul dan silsilah
keluarganya apabila anak tersebut dalam keadaan lain karena suatu
sebab diantaranya anak terlantar atau orang tua tidak dapat menjamin
tumbuh kembang anak maka anak dapat diasuh atau diangkat oleh
orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan
sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.

f. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya. Yang

dimaksudkan ialah setiap anak berhak menyatakan dan didengar
pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai
dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya
sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang,
bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi
sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi
perkembangan diri.

i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi,
bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
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j. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:
1)Diskriminasi, misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama,
ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum
anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik maupun mental anak, 2)
Eksploitasi dengan cara ekonomi atau seksual, misalnya tindakan
memperalat, memanfaatkan ataupun memeras anak untuk memperoleh
keuntungan pribadi, keluarga atau kelompok, 3) Penelantaran,
misalnya tindakan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk
memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya, 4)
Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan. Misalnya tindakan secara
keji, sadis, melukai, mencederai bukan hanya fisik, akan tetapi mental
dan sosial, tidak menaruh belas kasihan kepada anak, 5)
Ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu
dan yang lainnya atau kesewenang-wenangan terhadap anak, 6)
Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan
tidak senonoh lainnya.

k. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali
jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa
pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan
merupakan pertimbangan terakhir.

l. Setiap anak berhak untuk memeperoleh perlindungan dari:
1)Penyalahgunaan dalam kegiatan politik, 2) Pelibatan dalam sengketa
bersenjata, 3) Pelibatan dalam kerusuhan social, 4) Pelibatan dalam
peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan 5) Pelibatan dalam
peperangan.

m. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran
penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak
manusiawi.

n. Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
o. Penangkapan, penahanan atau tindak pidana yang dilakukan anak

dapat dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya
dilakukan sebagai upaya terakhir.

p. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
1)Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya
dipisahkan dari orang dewasa, 2) Memperoleh bantuan hukum atau
bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahanan upaya hukum yang
berlaku,  dan 3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan
pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang
tertutup untuk umum.92

92Lihat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 4-17.
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Sedangkan kewajiban anak yang terkandung di dalam Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 19 yang meliputi:

(1)Menghormati orang tua, wali dan guru, (2) Mencintai keluarga, masyarakat

dan menyayangi teman, (3) Mencintai tanah air, bangsa dan Negara,

(4)Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya dan (5) Melaksanakan

etika dan akhlak mulia.


