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BAB III
PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR

DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan Anak di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur (early marriage) dalam wacana Fiqh Klasik

dikenal dengan sebutan nikah al-shaghir,1 dan dalam wacana Fiqh Kontemporer,

dikenal dengan istilah al-nikah al-mubakkir.2 Pernikahan dini dalam wacana

Ulama Fiqh Klasik dipahami sebagai sebuah perkawinan di mana pengantinnya

belum menginjak usia baligh. Tanda baligh bagi anak laki-laki ditandai dengan

mimpi basah (ihtilam), dan bagi anak perempuan ditandai dengan datangnya

menstruasi, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah QS. al-Nisa' ayat 6:

َواْبتَلُوا اْلیَتَاَمى َحتَّى إَِذا بَلَُغوا النَِّكاَح فَإِْن آَنَْستُْم ِمْنھُْم ُرْشًدا 
ھُمْ فَاْدفَُعوا إِلَْیِھْم أَْمَوالَ 

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.

Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai

memellihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.

(QS. al-Nisa’ : 6).

1Lihat Abu Yahya Zakariya al-Anshari al-Syafi’iy, Asna al-Mathalib, (Beirut : Dar al-Fikr,
tt), Juz XVII, hlm. 43. Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi al-Hanbali, Ibnu Qudamah, al-Mughniy,
(Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz VII, hlm. 379. Khalil bin Ishaq al-Maliki, Manhaj al-Jalil Syarah
Mukhtashar Khalil, (Kairo : Maktabah al-Mishriyyah, tt), Juz VI, hlm. 326.

2Hussein Muhammad, Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender, Cet.
IV, (Yogyakarta : LKiS, 2007), hlm. 89.
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Terhadap lafaz balagh al-nikahi ( وا النكاحبلغ ) itu Sayyid Muhammad

Rasyid Ridla memberikan penafsiran bahwa "Meraka mencapai umur dewasa

yaitu bilamana sudah mencapai umur yang menyebabkan seseorang sanggup

melaksanakan perkawinan, yaitu sudah mengalami ihtilam (bermimpi keluar

mani)."3 Dalam konteks ini, pernikahan dalam rentang usia sebelum baligh

tersebut, dewasa ini lebih tepat disebut sebagai pernikahan anak di bawah umur.4

Definisi yang diberikan oleh International Planned Parenthood Federation and

the Forum on Marriage and the Rights of Women and Girls dalam Ending child

marriage A Guide for Global Policy Action Published in September 2006, yang

mendefinisikan pernikahan anak dengan :

Child marriage, also known as early marriage, is defined as i[a]ny
marriage carried out below the age of 18 years, before the girl is
physically, physiologically, and psychologically ready to shoulder the
responsibilities of marriage and childbearing.î Marriage is a formalized,
binding partnership between consenting adults, which sanctions sexual
relations and gives legitimacy to any offspring. It is still a respected and
valued social institution throughout the world, and may take different
forms in different cultures.5

Jumhur fuqaha` membolehkan dan mengesahkan pernikahan dini bahkan

lebih jauh lagi membolehkan pernikahan anak-anak. Dalam hal ini Ibnu al-

Mundzir seperti dikutip oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi menyatakan :

3Sayyid Muhammad Rasyid Ridla, Tafsir al-Manar, (Cairo : Maktabah Dar al-Salam, 1990),
Juz IV, hlm.  387.

4Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Bairut : Dar al-Fikr, 2000), Jilid II, 116 .
5Hussein Muhammad, op. cit., hlm. 90.
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، أَنَّ ظُ َعْنھُ ِمْن أَْھِل اْلِعْلمِ قَاَل اْبُن اْلُمْنِذِر أَْجَمَع ُكلُّ َمْن نَْحفَ 
ِغیَرةَ جَ  َجھَا ِمْن ائِزٌ نَِكاَح اْألَِب اْبنَتَھُ اْلبِْكَر الصَّ ، إَذا َزوَّ

، َویَُجوُز لَھُ تَْزِویُجھَا َمَع َكَراِھیَتِھَا َواْمتِنَاِعھَاُكْفءٍ 
Ibnu al-Mundzir berkata, “Semua orang yang kami anggap ahli ilmu telah
sepakat, bahwa seorang ayah menikahkan anak gadisnya yang masih kecil
hukumnya jaiz (boleh), jika ia menikahkannya dengan pria yang sekufu,
dan boleh baginya menikahkannya walau ia tidak suka dan menolaknya
(dengan tanpa persetujuannya).”6

Dasar hukum pembolehan dan pengesahan pernikahan anak-anak ini di

antaranya merujuk pada QS. al-Thalaq ayat 4 :

تُھُنَّ  ئِي یَئِْسَن ِمَن اْلَمِحیِض ِمْن نَِسائُِكْم إِِن اْرتَْبتُْم فَِعدَّ َوالالَّ
ئِي لَْم یَِحْضَن َوأُوَالُت اْألَْحَماِل أََجلُھُنَّ أَْن  ثََالثَةُ أَْشھٍُر َوالالَّ

یََضْعَن َحْملَھُنَّ 
Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara

perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya),

Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-

perempuan yang tidak haid. (QS. al-Thalaq : 4).7

Ayat di atas berkaitan dengan iddah atau masa tunggu wanita yang sudah

menopause ketika dicerai adalah tiga bulan, demikian pula wanita yang belum

pernah atau sudah tidak haid lagi. Wanita yang belum haid tidak diragukan lagi

adalah wanita yang belum baligh atau dengan perkataan lain wanita yang masih

6Ibnu Qudamah, op. cit., Juz VII, hlm. 379-380.
7Tim Penterjemah Depag RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Makkah al-Mukarramah,

1991), hlm. 558. Semua terjemahan ayat al-Qur’an dikutip dari sumber yang sama dan untuk
selanjutnya dikutip tanpa menyebutkan lagi sumber penggambilan.
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anak-anak. Ketentuan iddah bagi wanita tentunya berkaitan dengan wanita yang

sudah menikah dan diceraikan. Ini secara tidak langsung (mafhumnya), al-Qur`an

mengakui keabsahan terjadinya pernikahan wanita yang masih anak-anak.

Demikian wajah istidlal dari jumhur Ulama Fiqh.8

الِِحیَن ِمْن ِعبَاِدُكْم َوإَِمائُِكمْ و َ◌أَْنِكُحوا اْألَیَاَمى ِمْنُكْم َوالصَّ
Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu…(QS. al-Nur

:32).

Menurut pemahaman fuqaha` ini, kata al-Ayama adalah mencakup

pengertian wanita yang belum atau tidak bersuami, dalam hal ini mencakup

pengertian wanita dewasa/tua dan juga wanita yang masih anak-anak. Dalam

hadis Nabi SAW., antara lain dijelaskan :

تُُوفِّیَْت َخِدیَجةُ قَْبَل َمْخَرِج النَّبِيِّ ْن ِھَشاٍم َعْن أَبِیِھ قَالَ عَ 
ُ َعلَْیِھ وَ  َسلََّم إِلَى اْلَمِدینَِة بِثََالِث ِسنِیَن فَلَبَِث َسنَتَْیِن َصلَّى هللاَّ

أَْو قَِریبًا ِمْن َذلَِك َونََكَح َعائَِشةَ َوِھَي بِْنُت ِستِّ ِسنِیَن ثُمَّ بَنَى 
بِھَا َوِھَي بِْنُت تِْسِع ِسنِینَ 

Bersumber dari Hisyam dari ayahnya, ia berkata, Khadijah wafat sebelum
Nabi SAW., hijrah ke Madinah 3 tahun sebelumnya, maka beliau tinggal
di Madinah selama dua tahun atau sekitar itu. Dan nabi menikahi ‘Aisyah
tatkala berumur 6 tahun kemudian membina rumah tangga tatkala ia telah
berusia 9 tahun.” (HR. al-Bukhari).9

8Hussein Muhammad, op. cit., hlm. 91. Muhamad Abu Zahrah, al-Ahwal asy-Syakhshiyyah,
(Mesir : Dar al-Fikr al-‘Arabi, tt), hlm. 124.

9Abu Abdullah Muhammad bin bin’ Ismāil bin Ibrahīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Ju’fi
al-Bukhārī, Shaheh al-Bukhari, (Semarang : Maktabah Toha Putra, 2004), Juz III, hlm. 141.
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َى َعْن عُ  ةَ َوْھ لم  َعائَِش ھ وس لى هللا علی َج النَّبِىُّ  ص ْرَوةَ تََزوَّ
اْبنَةُ ِستٍّ َوبَنَى بِھَا َوْھَى اْبنَةُ تِْسٍع َوَمَكثَْت ِعْنَدهُ تِْسعً 

"Dari Aisyah ra. Bahwasanya Nabi SAW. Mengawininya (Aisyah) sejak

umur 6 tahun dan ia dikumpuli serta tinggal bersama Rasul SAW.  semasa

ia berumur 9 tahun."(HR. al-Bukhari, Malik dan al-Baihaqi).10

Hadis di atas, secara jelas mennyatakan bahwa usia Aisyah saat akad

dengan Nabi SAW., masih anak-anak yakni usia 6 tahun, dan diajak membina

rumah tangga tatkala telah mencapai usia 9 tahun. Hal ini dipahami sebagai

sebuah kebolehan dan keabsahan pernikahan wanita yang masih kanak-kanak.

Namun demikian, khabar bahwa Nabi SAW menikahi Aisyah usia 6 tahun dan

membina rumah tangga di usia 9 tahun, walau tercantum dalam Shahih al-

Bukhari, ada beberapa ulama yang mencoba mengkritisi dengan sumber-sumber

lain. Dalam catatan Ibnu Qudamah, ada beberapa sahabat yang menikahkan atau

menikahi anak perempuan yang masih anak-anak seperti yang diriwayatkan oleh

al-Atsram bahwa menurut penuturan Ibnu Qudamah, bahwasanya Qudamah bin

Mazh’un menikahi anak perempuan Zubair ketika masih kecil, terus dikatakan

kepadanya, maka ia menjawab, “anak perempuan Zubair jika aku mati ia

mewarisiku, jika aku hidup maka ia adalah istriku.” Imam Ali Karramallahu

wajhah menikahkan putrinya Ummi Kultsum ketika masih kecil dengan Umar bin

10Imam al-Bukhari, ibid., Juz III, hlm. 249. Imam Malik bin Anas, al-Muwatta’ Malik, (Cairo
: Maktabah Dar al-Salam, tt), Juz I, hlm. 45. Imam al-Baihaqi, Sunan al-Baihaqiy, (Beirut : Dar al-
Fikr, tt), Juz II, hlm. 84.
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al-Khattab ra.11 Dengan empat argumen di atas, jumhur fuqaha` berpendapat

bahwa boleh menikahkan anak-anak walaupun belum baligh.

B. Beberapa Ketentuan Hukum Islam Tentang Pernikahan Anak di Bawah

Umur

Beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan oleh orangtua ketika

menikahkan anak di bawah umur :

1. Tidak boleh aturan apapun menyelisihi syari’at yang ditetapkan Allah dan

Rasul-Nya ; Dalam fatwaya Syaikh bin Baz menyatakan: “Usia pernikahan

tidak dibatasi dengan ukuran umur tertentu, baik ukuran ukuran umur usia tua

(batas umur maksiamal tua) maupun muda (batas minimal umur usia muda).

Hal ini berdasarkan dalil al-Quran dan Sunnah yang menganjurkan pernikahan

tanpa mengkaitkan dengan batasan umur tertentu,12 sebagaimana firman SWT

:

 ُ یُْفتِیُكْم فِیِھنَّ َوَما یُْتلَى َعلَْیُكْم َویَْستَْفتُونََك فِي النَِّساِء قُِل هللاَّ
یَتَاَمى النَِّساِء الالتِي ال تُْؤتُونَھُنَّ َما ُكتَِب لَھُنَّ فِي اْلِكتَاِب فِي

َوتَْرَغبُوَن أَْن تَْنِكُحوھُنَّ 
Dalam ayat di atas terdapat pembolehan untuk menikahi anak (peremupan)

yatim yang belum mencapai usia baligh. Dan usia maksimal seseorang

termasuk yatim adalah 15 tahun menurut pendapat yang paling tepat (rajih)

11Ibnu Qudamah, op. cit., Juz XIV, hlm. 428.
12Syaikh bin Baz, al-Fatawa bin Baz, (Riadh : Maktabah al-Saudiy, tt), Juz IV, hlm. 124.

Majalah al-Dakwah, Nomor 828 Tanggal 16 Rabi’ul Awwal 1402 H.
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atau kurang dari itu tanpa batasan usia tertentu. Hal ini diperkuat dengan

sabda Rasulullah SAW:

ِ صلى هللا علیھ وسلم   َعْن أَبِى ھَُرْیَرةَ قَاَل قَاَل َرُسوُل هللاَّ
تُْستَأَْمُر اْلیَتِیَمةُ فِى نَْفِسھَا فَإِْن َسَكتَْت فَھَُو إِْذنُھَا َوإِْن أَبَْت فَالَ 

13َجَواَز َعلَْیھَا

Dalam praktenya Nabi menikahi A’isyah pada umurnya 6 atau 7 tahun dan

berumah tangga dengannya pada umur 9 tahun. Demikian hukum syariat

tersebut berlaku dalam umat Islam sebagaimana para shahabat yang mereka

menikah pada usia dini dan usia tua tanpa batasan umur tertentu. Tidak

seorangpun yang diperkenankan membuat syari’at baru di luar syariat Allah

dan Rasul-Nya dan merubah Syariat Allah dan Rasul-Nya. Karena syariat

tersebut telah mencukupi. Barang siapa berpendapat selain itu, maka dia telah

mendholimi dirinya sendiri dan telah membuat syariat bagi manusia dengan

hal yang tidak diijinkan/perkenankan oleh Allah SWT. Allah SWT telah

mencela jenis manusia seperti mereka dalam firman-NYa:

ُ أ یِن َما لَْم یَأَْذْن بِِھ هللاَّ َ◌ْم لَھُْم ُشَرَكاُء َشَرُعوا لَھُْم ِمَن الدِّ

“Apakah mereka memiliki sekutu (tandingan) yang membuat syariat bagi

mereka tentang agama tanpa ijin Allah.” (QS. al-Syura: 21).

2. Perkawinan harus dilihat secara integral dan holistik ;Bukan hanya aspek

legalitas formal yang bersifat normatif yaitu sah dan tidaknya suatu

13Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy’asy ibn Ishaq ibn Basyir ibn Syadad ibn ‘Amr ibn Imran
al-Azadiy al-Sijistaniy, Sunan Abu Dawud, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz I, hlm. 657. Imam Ahmad bin
Hanbal, Musnad Imam Ahmad, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz II, hlm. 185.



84

perkawinan, namun harus melihat hakekat dan tujuan dari suatu perkawinan.

Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah

tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan

di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga

masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Ada tiga kata

kunci yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan

kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu sakinah, mawadah

dan rahmat. Ulama tafsir menyatakan bahwa sakinah adalah suasana damai

yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan; masing-masing pihak

menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun, saling menghormati, dan

saling toleransi. Dari suasana sakinah tersebut akan muncul rasa saling

mengasihi dan menyayangi (mawaddah), sehingga rasa tanggung jawab kedua

belah pihak semakin tinggi. Selanjutnya, para mufasir mengatakan bahwa dari

sakinah dan mawadah inilah nanti muncul rahmah, yaitu keturunan yang

sehat dan penuh berkat dari Allah SWT, sekaligus sebagai pencurahan rasa

cinta dan kasih suami istri dan anak-anak mereka.

3. Pernikahan adalah suatu bentuk ibadah yang disakralkan dalam Islam.

Pernikahan bukan hanya sekedar legalisasi hubungan seksual semata.

Pernikahan bukanlah perampasan hak anak. Pernikahan adalah perpindahan

perwalian dari seorang ayah kepada seorang suami. Ayah menyerahkan

tanggung jawab mengasihi, menafkahi, melindungi, mendidik, dan memenuhi

semua hak anak perempuannya kepada laki-laki yang ia percayai mampu
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memikul tanggung jawab tersebut. Islam membolehkan menikahkan anak

yang sudah baligh atau belum baligh tapi sudah tamyiz (sudah bisa

menyatakan keinginannya). Seorang anak yang memasuki pernikahan sesuai

dengan syariat Islam tetap terpenuhi hak-haknya. Anak yang belum baligh

belum dituntut tapi dipersiapkan untuk mampu melaksanakan semua

kewajibannya sebagai seorang istri. Sementara yang sudah baligh

mendapatkan hak sekaligus sudah harus melaksanakan kewajibannya sebagai

seorang istri.

4. Pembatasan usia minimal pernikahan dapat berdampak negatif (mudharat)

karena dapat menghambat keinginan para pemuda yang sudah dewasa secara

intelektual, emosional, dan finansial namun belum cukup umur untuk

melangsungkan pernikahan. Hal tersebut juga menyebabkan meningkatnya

tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar

nikah, dll.

5. Perlu diketahui bahwa pernyataan para ulama tentang bolehnya menikahi

gadis belia tidak berarti boleh menggaulinya dalam hubungan suami-istri

(hubungan seksual), bahkan tidak boleh dgauli sampai dia cukup mampu

melakukannya. Oleh karena itu, Nabi SAW menunda menggauli Istrinya

Aisyah ra.14 Abdullah al-Faqih dalam fatwanya Nomor 11251 menegaskan

bahwa suami hendaknya tidak melakukan jima’ dengan istrinya jika istrinya

14Syaikh Muhammad bin Shalih al-Munajjid, Fatua, Nomor 12708 dan Nomor 22442, dalam
www.Islam-qa.com, diakses Tanggal 22 Januari 2014.
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belum siap untuk itu atau jika hal tersebut menimbulkan mudharat bagi

istrinya.15

6. Pembolehan bagi seorang bapak kandung (wali) untuk menikahkan anak

gadisnya yang masih kecil berkaitan dengan ada-tidaknya maslahat dan

hikmah dari pernikahan tersebut.16 Kemaslahatan dimaksud adalah

kemaslahatan bagi anak gadis tersebut, bukan kemaslahatan orang lain

termasuk wali sendiri yaitu berupa tercapai tujuan-tujuan pernikahan.[15]

Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh ’Atiyah Shoqr, pemberian wewenang

menikahkan tersebut kepada wali karena pada umumnya sebagai orang tua

yang diberi amanah pengasuhan anak, mereka pasti menghendaki kebaikan

bagi anaknya. Sebagaimana hal tersebut dilakukan oleh Abubakar al-Shiddiq

ra,. yang menikahkan putrinya dengan Rasulullah SAW. Oleh karena itu

orang tua/wali perlu menilai dengan bijaksana pasangan/calon suami bagi

anaknya.

7. Perlu diketahui bahwa pernikahan Rasulullah SAW dengan ‘Aisyah ra pada

usia dini adalah pernikahan yang penuh dengan hikmah dan tujuan yang

agung. Di antara hikmah pernikahan tersebut yaitu (1) Rasulullah SAW

menyiapkan istrinya sebagai da’iyah, muballighoh, dan murabbiyah yang

membantu kesuksesan dakwah dan penyampaian risalah. Aisyah ra memiliki

kecerdasan yang tinggi dan umur beliau yang masih muda adalah masa yang

15Abdullah al-Faqih dalam fatwanya Nomor 11251, dalam www.islamweb.com, diakses
Tanggal 22 Januari 2014.

16Imam al-Nawawi, op. cit., Juz IX, hlm. 206.
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tepat untuk belajar karena hafalan lebih kokoh dan kemampuan merekam

pelajaran lebih mantap. Di samping sebagai pendamping hidup Rasulullah,

Aisyah adalah murid spesial dalam madrasah kenabian. Nabi mengajarkan

Aisyah secara khusus berbagai permasalahan agama terutama berkaitan

dengan urusan privat rumah tangga dan fiqih kewanitaan. Peran Aisyah

kemudian adalah menjadi juru bicara Nabi (da’iyah) yang menjelaskan hal

tersebut kepada shahabat pada umumnya dan pada shohabiyah khususnya

serta para tabi’in (generasi setelah shahabat) yang belajar kepada beliau.

Sejarah membuktikan peran dan kontribusi Aisyah ra dalam mewariskan

sunnah Rasulullah dengan meriwayatkan hadis sebanyak 2210, dan

(2)Memperkuat hubungan kekerabatan dan kedekatan keluarga antara beliau

SAW dengan shahabat beliau yang paling utama yaitu Abu Bakar al-Shiddiq

ra.

8. Lebih utama bagi seorang wali untuk tidak menikahkan anak gadisnya yang

masih kecil kecuali jika terdapat maslahat dari pernikahan tersebut. Imam

Nawawi berkata: “Ketahuilah bahwa Imam Syafi’I dan imam-imam pengikut

madzhab Syafi’I berpendapat bahwa dianjurkan bagi seorang Bapak atau

Kakek untuk tidak menikahkan seorang gadis sampai dia baligh dan meminta

ijin/kesediaannya agar gadis tersebut tidak terperangkap dalam “penjara

pernikahan” yang tidak disukainya. Hal ini tidaklah bertentangan dengan

hadis ‘Aisyah, karena maksud dari pendapat para Imam tersebut adalah tidak

menikahkan gadis sebelum baligh jika tidak terdapat maslahat yang jelas/pasti
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yang dikhawatirkan akan hilang jika dilambatkan, sebagaimana yang terjadi

pada pernikahan ’Aisyah ra. Jika ada maslahat yang bisa dihasilkan, maka

pernikahan dianjurkan karena seorang bapak diperintahkan untuk

memperhatikan maslahat anaknya dan tidak melalaikan/membiarkannya

hilang.

9. Jika menimbulkan kemudhoratan, maka hal tersebut tidak diperbolehkan

berdasarkan dalil-dalil yang melarang melakukan sesuatu yang menimbulkan

kemudharatan baik bagi diri sendiri maupun orang lain, di antaranya : la

dharara wala dhirara. Atau jika mudhorot yang akan terjadi diperkirakan

lebih besar maka juga menjadikan pernikahan tersebut terlarang sesuai kaidah

: daf’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalb al-Mashalih. Syaikh Walid bin Ali al-

Husain bahkan menganggap pernikahan anak gadis oleh orang tuanya dengan

tujuan mendapatkan imbalan harta dari orang yang akan dinikahkan

dengannya, tanpa memperhatikan kemaslahatan anaknya, maka

pernikahannya tidak sah.

10. Bila anak telah baligh, perlu minta ijin/persetujuan anak tersebut, berdasarkan

hadis:

 ُ ِ َصلَّى هللاَّ َعلَْیِھ َوَسلََّم : َوَعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللاَّ
، ْكُر تُْستَأَْذُن فِي نَْفِسھَاَواْلبِ ،قُّ بِنَْفِسھَا ِمْن َولِیِّھَاالثَّیُِّب أَحَ 

َوإِْذنُھَا ُصَماتُھَا
Dari Ibnu Abbas ra, belia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Seorang
janda lebih berhak untuk mengatur dirinya (dalam mengambil keputusan
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menikah) daripada walinya. Seorang anak gadis dimintai ijin/
persetujuannya mengenai dirinya. dan tanda ijin darinya adalah diamnya”
(HR. Muslim, Abu Dawud, al-Turmudzi dan al-Nasa’iy).17

C. Hukum Pernikahan Anak di Bawah Umur di Kalangan Fuqaha`

Pernikahan anak di bawah umur dalam pandangan jumhur ulama

hukumnya boleh dan sah dilakukan oleh ayah atau wali walau tanpa seizin

anaknya itu. Kebolehan nikah di bawah umur, secara implisit, juga dapat dibaca

dalam syarat-syarat calon mempelai laki-laki dan perempuan. Nyaris tak satupun

kitab-kitab fiqh yang mensyaratkan umur tertentu, kecuali hal ini baru ditemukan

dalam berbagai perundangan di berbagai negeri muslim.18 Ibnu Syubrumah, Abu

Bakar al-Ashamm dan Usman al-Butti menandaskan ketidakbolehan pernikahan

yang dilakukan pasangan yang masih di bawah umur atau belum baligh.

Sementara itu Ibnu Hazm menyatakan boleh menikahkan anak perempuan yang

di bawah umur, sedang bagi anak laki-laki tidak boleh dinikahkan sampai ia

baligh.19 Ibnu Hazm dalam kitabnya al-Muhalla mengutip pendapat Ibnu

Syubrumah sbb :

17Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi, Imam Muslim, Shaheh Muslim, (Semarang : Maktabah
Toha Putra, 2004), Juz IV, hlm. 141. Abu Dawud, op. cit., Juz IV, hlm. 398. Abu Abd al-Rahman
Ahmad bin Syu’aib bin ‘Ali bin Bahr bin Dinar al-Nasa’iy, Sunan al-Nasa’iy, (Beirut : Dar al-Fikr,
1986), Juz IV, hlm. 391. Abu Isa Ahmad bin Muhammad bin Tsaurah al-Turmudzi, Imam al-
Turmudzi, al-Jami’ al-Turmudzi (Sunan al-Turmudzi), (Beirut :  Dar al-Fikr, tt), Juz IV, hlm. 404.

18Lihat Ibnu Qudamah al-Maqdisi, al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad ibn Hanbal, (Bairut : al-
Maktab al-Islami, 2003), hlm. 598. Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta : Kencana,
2006), hlm. 50. Muhammad Baqir al-Habsyi, Fiqih Praktis ( Seputar Perkawinan dan Warisan),
(Bandung : Mizan, 2003), hlm. 71. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta : Bumi Aksara,
1996), hlm. 49-50. Ahmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan, ( Jakarta : Rajawali Press, 1995), hlm.
34.

19Wahbah al-Zuhaily, Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar
al-Fikr, 2006), Juz IX, hlm. 6682.
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Ibnu Syubrumah berpendapat bahwa seorang ayah tidak boleh
menikahkan putrinya yang masih kecil sampai ia balighah dan dimintai
persetujuannya. Ibnu Syubrumah memandang masalah pernikahan Siti
‘Aisyah sebagai khususiyah bagi Nabi SAW, seperti kebolehan bagi Nabi
menikahi wanita tanpa mahar, juga kebolehan bagi Nabi menikah lebih
dari empat.”20

Imam Nawawi ra., dalam Syarh Shahih Muslimnya menjelaskan, bahwa

kaum muslimin telah berijma’ dibolehkannya menikahkan gadis yang masih

kecil/anak-anak dan jika sudah besar/balighah tidak ada khiyar untuk fasakh

baginya menurut Imam Malik dan Imam al-Syafi’iy dan seluruh fuqaha Hijaz.

Sedang fuqaha` Iraq menyatakan ia boleh melakukan khiyar jika telah baligh.21

Sungguhpun para fuqaha` klasik dan tengah pada umumnya membolehkan

pernikahan dini atau anak-anak, namun kecenderungan fuqaha` dan legislator di

masa modern ini cenderung tidak membolehkannya, atau sekurangnya

membatasinya, dengan memperhatikan berbagai faktor, apalagi kalau pernikahan

anak-anak tadi dilakukan secara paksa tanpa ridha dari anak yang mau

menjalani.22 Adalah sebuah ‘kemajuan’ di kalangan ulama Saudi yang selama ini

dikenal bersikap ketat dalam berpegang pada nash, di mana mufti-mufti besarnya

sudah tidak membolehkan lagi kawin paksa termasuk bagi anak-anak, seperti

yang difatwakan oleh Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir al-Sa’di, Syaikh

20Ali Ibn Ahmad Ibn Sa'ad Ibn Hazm Ibn Ghalib Ibn Shalih Ibn Sufyan Ibn Yazid, Ibnu
Hazm, al-Muhalla, (Beirut : Dar Ilm al-Malayin, tt), Juz IX, hlm. 498,.

21Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain al-Nawawi al-Dimiqsyqiy, Imam Nawawi, Shahih
Muslim Bi Syarhi al-Nawawiy, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz V, hlm. 128.

22Kibar al-Ulama al-Salafiy, Fatawa al-Mar`ah al-Muslimah, Cet. III, (Riyadh: Adhwa` al-
Salaf, 1996), Juz II, hlm. 634.
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Muhammad al-Shalih al-‘Utsaimin, dan Syaikh Muhammad bin Ibrahim Ali al-

Syaikh.23

Jika ditinjau dari segi sosiologois, psiologis dan media, perkawinan pada

usia dini/di bawah umur akan jelas sekali membawa kemudaratan. Sedangkan

setiap kemudaratan tidak diperbolehkan (bisa jadi diharamkan) oleh syara',

sebagaimana hadis Rasul SAW :

لم ِ صلى هللا علیھ وس اِمِت أَنَّ َرُسوَل هللاَّ َعْن ُعبَاَدةَ ْبِن الصَّ
قََضى أَْن  الَ َضَرَر َوالَ ِضَرارَ 

Bersumber dari Abdulah bin al-Shaomit ra. Berkata, Rasulullah SAW

bersabda: tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak oleh

membahayakan orang lain. (HR. Malik, Ibn Majah, al-Hakim, al-Baihaqi

dan Daruqutni).24

Salah satu konsep Islam tentang aturan kehidupan adalah saling menjaga

dan memberikan keselamatan dan kesejahteraan bagi dirinya dan antar sesama

manusia yaitu dengan menjauhi tidakan yang mengakibatkan timbulnya

ancaman/bahaya, kezaliman, kemungkaran, keburukan dan kerusakan baik yang

disebabkan oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain dan tidak semestinya ia

menimbulkan bahaya pada orang lain sebagaimana dipahami dari kandungan

hadis di atas. Dalam kaitannya dengan pernikahan anak di bawah umur, jika anak

23Ibid., hlm. 634-635.
24Imam Malik, op. cit., hlm. 99. Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Rabi’iy

al-Quzwaini, Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz VII, hlm. 240. al-Baihaqiy,
op. cit., Juz II, hlm. 137.
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tersebut seandainya tidak dikawinkan akan lebih besar mafsadatnya, maka hal ini

sesuai dengan kaidah Ushul Fiqh bahwa : الح ب المص ى جل دم عل د مق ع المفاس Menolak"دف

kerusakan (mafsadah) lebih utama dari pada menarik (mengambil)

kemaslahatan."25

Beberapa ketentuan pembatasan usia perkawinan di beberapa negeri

muslim di dunia dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 4.1
PEMBATASAN USIA PERKAWINAN DI BEBERAPA

NEGERI MUSLIM DI DUNIA26

Nama Negara Batasan Usia Pria Batasan Usia
Wanita

Aljazair 21 18
Bangladesh 21 18

Mesir 18 16
Indonesia 19 16

Irak 18 18
Yordania 16 15
Libanon 18 17

Libya 18 16
Malaysia 18 16
Maroko 18 15
Pakistan 18 16
Somalia 18 18

Syria 18 17
Tunisia 19 17
Turki 17 15

Dalam menyikapi batasan usia minimal tersebut beberapa negara muslim

masih ada yang memberi celah atau toleransi dilangsungkannya pernikahan

25Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatibiy, al-Muwafaqat, (Cairo : Maktabah Dar al-Salam,
tt), Juz III, hlm. 190.

26Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries, (New Delhi : Academi of Law and
Religion, 1987), hlm. 270.
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dibawah usia tersebut dengan syarat dan dalam situasi-situasi tertentu seperti

Aljazair, Indonesia, Irak Libanon, Somalia, Syria, Tunisia dan Turki. Dengan

mencermati tabel di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Undang-undang tersebut lebih tegas dan pasti dalam menentukan batas

minimal seseorang dapat melangsungkan perkawinan, dimana dalam kitab-

kitab fiqih tidak secara tegas ditetapkan.

2. Usia minimal pria ditetapkan lebih tinggi dari wanita mengingat secara

psikologis wanita lebih cepat dewasa dibanding pria di samping ada

kecendurangan wanita menyukai pria yang lebih dewasa dari dirinya.

3. Negara Indonesia boleh dikata merupakan negara yang pertengahan dalam

menetapkan batas usia minimal dapat menikah dibanding negara-negara lain.

4. Terdapat kesamaan pandang di kalangan para pembuat undang-undang untuk

menetapkan batas minimal usia ‘layak’ kawin di atas batasan baligh

sebagaimana yang dirumuskan para ulama fiqih.


