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BAB III

PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN DAN DI BAWAH UMUR

A. Pengertian Pernikahan di Bawah Tangan

Pernikahan di bawah tangan merupakan sebutan yang biasa

digunakan di tengah masyarakat. Pernikahan di bawah tangan ini

dimaksud menyebutkan perkawinan yang belum atau tidak tercatat di

KUA/PPN Kecamatan atau pernikahan yang dilakukan secara

sembunyi (siir), tetapi telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan

menurut hukum Islam.

Sebagaimana disebutkan di dalam pasal 2 ayat (2) Undang-

Undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hal itu tentu

memberikan gambaran bagi kita tiap-tiap pernikahan di bawah tangan

memiliki kewajiban bagi kedua mempelai untuk mencatatkan

perkawinannya di KUA/PPN tempat mereka melangsungkan

pernikahan. Dan dengan tidak dilakukannya pencatatan bukan berarti

pernikahan yang dilakukan tidak syah secara Islam tetapi tidak sah

secara hukum di Indonesia.1

Perkawinan di bawah tangan sama dengan perkawinan tidak

dicatat, yang dimaksud dengan “perkawianan di bawah tangan atau

perkawinan tidak dicatat” adalah perkawinan yang memenuhi rukun

1 Ahmad, Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta : Kencana, 1977), hal
10
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dan syarat sesuai dengan Hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan atau

belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Istilah “tidak dicatat” tidak sama dengan istilah “tidak

dicatatkan”. Kedua istilah tersebut mengandung makna yang berbeda.

Pada istilah “perkawinan tidak dicatat” bermakna bahwa perkawinan

itu tidak mengandung unsur “dengan sengaja” yang mengiringi iktikad

atau niat seseorang untuk tidak mencatatkan perkawinannya. Adapun

istilah “perkawinan tidak dicatatkan” terkandung  iktikad atau niat

buruk dari suami khususnya yang bermaksud perkawinannya memang

“dengan sengaja” tidak dicatatkan. Karena itu penulis menyepadankan

“perkawinan tidak dicatat” dengan “perkawinan yang belum

dicatatkan” yang berbeda dengan perkawinan tidak dicatatkan.2

Ibnu Taimiyah menyampaikan tentang pertanyaan seseorang

kepada Syaikhul Islam rahimahullah, yaitu mengenai seorang laki-laki

yang menikahi seoarang perempuan dengan cara mushafahah nikah

sirri yaitu perkawinan tanpa wali dan tanpa saksi, dengan maskawin

lima dinar, dan ia telah tinggal bersamanya dan mencampurinya.

Menurut Ibnu Taimiyah, Syakhul Islam rahimahullah menjawab,

bahwa laki-laki yang menikahi perempuan tanpa wali dan saksi-saksi,

serta merahasiakannya, menurut kesepakataan Imam, perkawinan itu

bathil. Ibnu taimiyah mengemukakan bahwa pernikahan sirri adalah

sejenis perkawinan pelacur, karena tanpa wali dan tanpa dua orang

2 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Tercatat,
(Jakarta : Sinar Garfia, 2010), Hal. 153
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saksi, dan perkawinan sirri juga termasuk dzawatil akhdan yaitu

perempuan yang mempunyai laki-laki piaraan (gundik). Perbuatan

tersebut adalah haram dilakukan.3

Nikah di bawah tangan cukup dengan adanya wali dari

mempelai perempuan, ijab-qabul, mahar dan dua orang saksi laki-laki

serta tidak perlu melibatkan petugas dari Kantor Urusan Agama

setempat. Nikah di bawah tangan atau nikah sirri biasanya

dilaksanakan karena kedua belah pihak belum siap meresmikan atau

meramaikan dengan resepsi. Selain  itu, biasa alasannya untuk menjaga

agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama.

Kata sirri secara etimologi berasal dari bahasa Arab assiru

yang mempunyai arti ”rahasia”. Menurut Faridl, pengertian nikah sirri

terdapat dua kemungkinan, yaitu pertama, nikah yang dilaksanakan

hanya sesuai dengan ketentuan agama, tidak dilakukan pengawasan

dan pencacatan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Kedua, nikah sirri

yang mengandung arti sembunyi atau tidak dipublikasikan, dalam

ajaran Islam tidak dibenarkan karena dapat menimbulkan fitnah, buruk

sangka terhadap yang bersangkutan yaitu suami-isteri.4

Dan di lain pihak mengatakan bahwa nikah di bawah tangan

adalah perkawinan yang dilakukan dalam ruang yang terbatas dan

tidak dilakukan pencacatan atau pengawasan oleh KUA/PPN sehingga

3 Ibid., hal. 154

4Amir, Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Jakarta : Kencana,
2007), hal. 56
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tidak memperoleh Akta Nikah. Hal ini dimaksudkan sebagai cara

untuk menghindar dari ketentuan hukum pernikahan (perkawinan).5

B. Pernikahan Di bawah Tangan Menurut Undang-Undang

Pada mulanya syariat Islam baik dalam Al-Qur’an atau Al-

Sunnah tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya pencatatan

perkawinan. Ini berbeda dengan ayat muamalat (mudayanah) yang

dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan

perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan.

Pencatatn perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban

perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan upaya yang diatur

melaui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian

(misaq al-galid) perkawinan, dan lebih khusus lagi bagi perempuan

dalam kehidupan rumah tangga. Pencatatan perkawinan dibuktikan

dengan Akta Nikah, yang masing-masing suami dan isteri mendapat

salinannya.

Sejak diundangkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974,

merupakan era baru bagi kepentingan umat Islam khususnya dan

masyarakat Indonesia umumya. Undang-undang ini merupakan

kodifikasi dan untuk unikasi hukum perkawinan, yang bersifat

Nasional yang menempatkan hukum Islam memiliki eksitensinya

sendiri, tanpa harus diresipir oleh hukum adat. Dalam Undang-Undang

No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak memuat secara tegas pasal

5 Ibid, hal. 58
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yang menjelaskan tentang pernikahan di bawah tangan, akan tetapi hal

ini dapat diinterpertasikan dari makna yang tergantung dalam pasal 2

ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang keharusan untuk

mencatatkan perkawinan.6

Tentang pencatatn perkawinan bagi umat Islam, secara tegas di

jelaskan dalam pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap
perkawinan harus dicatat.

2. Pencatatn perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh
Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang No. 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 tahun 1954.

Teknis pelaksanaannya dijelaskan dalam pasal 6 yang

menyebutkan :

1. Untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan
dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai
Pencatat Nikah.

2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat
Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.7

Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan suatu

perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul

adalah, apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak

lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-

bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang mereka lakukan.

6 Ahmad, Rofiq, Hukum Islam di indonesia, (Jakarta :PT. Raja Grafindo
Persada, 1998), hal. 9

7 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 ayat (1,2), (Jakarta :
1985). hal. 21
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Tentu saja keadaan demikian bertentangan dengan misi dan tujuan

perkawinan itu sendiri.8

Secara lebih rinci, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 bab

II Pasal 2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan :

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan
perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai
Pencatat Nikah, srbagaimana dimaksudkan dalam UU No. 32
tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk.

2. Pencatatan Perkawinan mereka yang melangsungkan
perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya selain
agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan
pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam
berbagai perundang-undangan , mengenai pencatatn
perkawinan.

3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus
berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan
berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan
perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 2
No. 1 tahun 1974.9

Lembaga pencatatan perkawinan merupakan syarat

administratif, selain subtansinya bertujuan untuk mewujudkan

ketertibab hukum, ia mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar

bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan.10

Pencatatan perkawinan memiliki preventif, yaitu

menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan

rukun dan syarat perkawinan, baik menurut hukum agama dan

8 Ibid., hal. 110

9 Hasbullah, Bakhry, Kumpulan Lengkap Udang-Undang dan Peraturan
Perkawinan di Indonesia, (Jakarta : Djambatan, 1985), Cet. III, hal. 34

10 Ahmad Rofiq, Op.,cit., hal. 11
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kepercayaanya itu, maupun menurut perundang-undangan. Dalam

bentuk kongkritnya, penyimpangan tadi dapat dideteksi melalui

prosedur yang diatur dalam pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975 :

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan
memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di
tempat perkawinan akan dilangsungkan.

2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-
kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan
dilangsungkan.

3. Pengecualian terhadap waktu tersebut dalam ayat (2)
disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat
atas nama Bupati Kepala Daerah.11

Tata cara pemberitahuan rencana perkawinan telah diatur

dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975, pasal 4 sebagai

berikut :

“Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon

mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya”.

Adapun hal-hal yang diberitahukan diatur dalam Undang-

Undang No. 1 tahun 1974 pasal 5 yang berbunyi :

“Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan,
pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai, dan apabila salah
seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama
istri atau suami terdahulu”12

Dengan adanya pemberitahuan ini, kemungkinan terjadi

penyimpangan atau pemalsuan identitas dapat dihindari.

11 Hasbullah Bakhry, Op.,cit., hal. 34

12 Ibid., hal. 35
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Tindakan yang harus diambil oleh Pegawai Pencatat Nikah

setelah menerima pemberitahuan, diatur dalam Peraturan Pemerintah

(PP) No. 9 tahun 1975, pasal 6 sebagai berikut :

1. Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak

melangsungkan perkawinan meneliti apakah syarat-syarat

perkawinan telah terpenuhi dan apakah tidak terdapat halangan

perkawinan menurut undang-undang.

2. Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1)

Pegawai Pencatat meneliti pula :

a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai.
Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat
dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-
usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau
setingkat dengan itu.

b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan
tempat tinggal orang tua calon mempelai.13

c. Mengajukan izin tertulis izin pengadilan sebagai dimaksud
dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) undang, apabila salah
seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur
21 (dua puluh satu) tahun.

d. Izin pengadilan sebagai dimaksud pasal 4 Undang-undang
dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih
mempunyai istri.

e. Dispensasi pengadilan/ pejabat sebagai dimaksud pasal 7 ayat
(2) undang .

f. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal
perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk
kedua kalinya atau lebih.

g. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri
HANKAM/Pangab, apabila salah seorang calon mempelai atau
keduanya anggota Angkatan Bersenjata.

13 Ibid., hal. 35
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h. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh
Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau
keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang
penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.14

Ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) di atas, memberi

manfaat, pertama, memelihara ketertiban hukum yang menyangkut

kompetensi relatif kewilayahan dari Pegawai Pencatat Nikah. Kedua,

menghindarkan terjadinya pemalsuan atau penyimpangan hukum

lainnya, seperti identitas calon mempelai dan status perkawinan

mereka, termasuk kemungkinan terjadinya perbedaan agama yang

mereka anut. Selain itu, dalam kaitannya dengan program pemerintah

ingin membangun dan mewujudkan manusia Indonesia yang

berkualitas, penelitian umur masing-masing calon mempelai sangat

penting. Karena tidak jarang terjadi terutama di kampung-kampung

yang masih berpegang kuat pada tradisi bahwa mempunyai anak

perawan tua/kasip dapat menjadi ‘aib. Pemalsuan umur merupakan hal

yang sering terjadi, belum lagi kemungkinan dampak yang akan

timbul, akibat kawin muda yang mendominasi banyaknya kasus-kasus

perceraian di beberapa Pengadilan Agama. Karena itulah ketelitian

Pegawai Pencatat Nikah menjadi faktor kunci tidak terjadinya

penyimpangan. Dan yang tidak kalah pentingnya, lurah atau Kepala

Desa yang dianggap mengetahui identitasnya atau usia calon

14 Hasbullah Bakhry, Log.,cit., hal 35
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mempelai, peranannya dalam mengantisispasi kemungkinan terjadinya

pemalsuan sangat besar.15

Mengingat kesadaran masyarakat yang menjadi subjek hukum

tidak sama mungkin karena tidak tahu atau karena hal lain hingga

ketentuan-ketentuan tersebut di atas belum dapat bekerja dengan baik,

peraturan perundang-undangan memberi alternatif kelonggaran

kepada pihak-pihak karena sesuatu hal harus segera melangsungkan

perkawinan yaitu dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 6 ayat 2 (c).16

Pegawai Pencatat Nikah juga bermaksud untuk meneliti status

perkawinan sesorang baik calon suami atau calon istri. Karena itu, jika

diperlukan calon mempelai melampirkan surat-surat dalam PP No. 9

tahun 1975 pasal 6 ayat 2 (d, e, f, g, h, dan i).17

Dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 7 ayat  (1 dan 2) yang

berbunyi :

1. Hasil penelitian sebagai dimaksud pasal 6, oleh Pegawai Pencatat
Nikah ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan.

2. Apabila ternyata hasil penelitian menunjukkan adanya halangan
perkawinan sebagai dimaksud undang-undang dan atau belum
dipenuhinya pernyataan tersebut dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan
Pemerintah ini. Keadaan itu segera diberitahukan kepada calon
mempelai atau kedua orang tua atau kepada walinya.18

15 Ahmad Rofiq, Op., cit., hal. 112

16 Ibid., hal. 113

17 Ibid., hal. 114

18 Hasbullah, Bakhry, Op.,cit., hal. 35
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Apabila terpenuhi syarat-syarat serta tidak terdapat halangan

perkawinan maka dalam pasal 8 dan 9  PP No. 9 tahun 1975 dalam

pasal 8 menegaskan :

“Setelah terpenuhi tatacara dan syarat-syarat serta tidak
terdapat halangan perkawinan, pegawai pencatat
menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan
kehendak melangsungkan perkawinan. Dengan cara,
menempelkan suarat pengumuman menurut formulir yang
ditetapkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan, ditempel pada
suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh
umum”19

Pengumuman tersebut ditandatangani oleh Pegawai Pencatat

Nikah dan memuat dalam PP No. 9 tahun 1975 dalam pasal 9 yang

berbunyi  :

a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman
dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai,
apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin maka
disebutkan nama istri atau suami terlebih dahulu.

b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan
dilangsungkan.20

C. Pernikahan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam

Istilah nikah di bawah tangan atau nikah yang dirahasiakan

memang sudah dikenal di kalangan ulama. Hanya saja nikah di bawah

tangan di kenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah

di bawah tangan dapat saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah di

bawah tangan yaitu nikah yang sesuai dengan rukun-rukun nikah dan

syaratnya menurut syari’at, hanya saja saksi diminta tidak

19 Ibid,. hal. 36

20 Ibid., hal. 36
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memberitahukan terjadinya nikah tersebut kepada khalayak ramai,

kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada walimah al-

‘Urs.21

Menurut terminologi fikih Maliki, nikah di bawah tangan ialah:

او عن جما عة ولو , ھو الذي یو صي فیھ الزوج الشھود مكتمھ عن امراتھ

اھل منزل

Artinya: “Nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya

untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga

setempat.”22

Mazhab Maliki tidak membolehkan nikah di bawah tangan.

Perkawinannya dapat dibatalkan, dan kedua pelakunya dapat dilakukan

hukuman had (dera rajam), jika telah terjadi hubungan seksual antara

keduanya dan diakuinya atau dengan kesaksian empat orang saksi.

Mazhab Syafi’i dan Hanafi juga tidak membolehkan nikah di bawah

tangan. Menurut Hambali, nikah yang telah dilangsungkan menurut

ketentuan syariat Islam adalah sah, meskipun dirahasiakan oleh kedua

mempelai, wali dan para saksinya. Hanya saja hukumnya makruh.

Menurut suatu riwayat, Khalifah Umar bin al-Khattab pernah

mengancam pelaku nikahsiri dengan hukuman had.23

21 Dimayati, Ayat dan M, Sar’an, Hadits Ahkam Keluarga, Bandung: Raja Wali,
2008, hal. 39

22 Ghojali, Abdul Rahman, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 12

23 Ibid., hal. 14
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Nikah di bawah tangan menurut terminologi fikih tersebut

adalah tidak sah, sebab selain bisa mengundang fitnah juga

bertentangan dengan hadis nabi saw:

او لم : قا ل رسول هللا : عن انس بن ما لك رضي هللا عنھ
)رواه البخا ري. (ولو بشاة

Artinya: “Adakanlah walimah sekalipun dengan hidangan seekor

kambing. (HR Bhukhari)”24

Nikah yang dialakukan tanpa adanya wali. Pernikahan seperti

ini jelas halnya bahwa pernikahan yang dilakuakan tanpa wali adalah

tidak sah. Sebab wali merupakan rukun sahnya pernikahan. Seperti

halnya Rasulullah SAW bersabda:

إال بوليال نكا

Artinya : “Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali.” (HR

yang lima kecuali Imam An Nasaaiy, lihat, Imam Asy

Syaukani, Nailul Authar VI: 230 hadits ke 2648).25

Berdasarkan dalalah al-iqtidla’, kata ”laa” pada hadits

menunjukkan pengertian ‘tidak sah’, bukan sekedar ’tidak sempurna’

sebagaimana pendapat sebagian ahli fikih. Makna semacam ini

dipertegas dan diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah

ra, bahwasanya Rasulullah saw pernah bersabda:

فنكاحھا باطل, فنكاحھا باطل , یما امرأة نكحت بغیر إذن ولیھا فنكاحھا باطلأ

24 Shahih Bhukari, Op.,cit, hal. 34

25 H.S.A Alhamdani, Risalah Nikah, (Jakarta: Pustaka Asmini), 1989, hal. 56
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Artinya : “Wanita mana pun yang menikah tanpa mendapat izin

walinya, maka pernikahannya batil; pernikahannya batil;

pernikahannya batil”. (HR yang lima kecuali Imam An

Nasaaiy. Lihat, Imam Asy Syaukaniy, Nailul Authar VI:

230 hadits ke 2649).

D. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Di bawah Tangan

Adapun faktor-faktor penyebab pernikahan di bawah tangan

adalah sebagai berikut :

a. Karena zina

Tidak semua orang memiliki kesiapan mental untuk menikah,

apalagi disebabkan oleh faktor hubungan seksual di luar nikah

(zina) akibat pacaran (khalwat) yang berkepanjangan. Rasa

penyesalan atas dosa yang telah dilakukan serta tuntutan tanggung

jawab untuk melanjutkan hubungan kasih sayang, terkadang

memaksa seseorang untuk keluar dari kenyataan, meskipun dengan

cara yang tidak lazim, seperti melakukan pernikahan sirri. Bagi

seorang laki-laki, pernikahan dapat dijadikan sebagai jalan untuk

membuktikan adanya kasih sayang dan tuntutan rasa tanggung

jawab dari seorang wanita yang baru dikenalnya.

b. Nikah Mut’ah

Tidak semua orang yang melangsungkan pernikahan

mampu mempertahankan rumah tangganya hingga akhir hayatnya.

Banyak pernikahan lantaran sebab-sebab tertentu harus berakhir
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dengan perceraian. Bahkan ada sebagian kalangan yang bersedia

menikah hanya untuk jangka waktu tertentu sebelum kemudian

bercerai kembali. Dalam istilah fiqh bentuk pernikahan semacam

ini dikenal dengan sebutan nikah mut’ah.

Kata mut’ah adalah bahasa arab yang berasal dari kata ma-

ta-‘a yang secara etimologi mengandung beberapa arti di antaranya

: kesenangan, alat perlengkapan, pemberian.

Nikah mut’ah dalam istilah hukum biasa disebutkan

“perkawinan untuk masa tertentu”, dalam arti pada waktu akad

dinyatakan berlaku ikatan perkawinan sampai masa tertentu yang

bila masa itu telah datang, perkawinan terputus dengan sendirinya

tanpa melalui proses perceraian. Perlu diketahui, bahwa meskipun

nikah mut’ah pada mulanya diperobehkan, namun sekarang

prakteknya telah diharamkan.26

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang

No. 1 tahun 10974 putusnya perkawinan (perceraian) hanya dapat

terjadi karena alasan tertentu yang dapat dibenarkan oleh hakim di

pengadilan. Artinya, tanpa adanya alasan tertentu, suatu perceraian

tidak boleh terjadi begitu saja. Bahkan sebelum ada putusan hakim,

tuntutan perceraian pada tingkatan tertentu dapat dibatalkan atau

dirujuk kembali dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun

alasan-alasan untuk bolehnya perceraian diatur dan penyelesaian

26 Amir, Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana,
2007), hal. 100
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dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undan No. 1 tahun 1974, pasal 19

PP No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Biasanya orang yang mempeunyai niat menikah tetapi

hanya untuk sementara waktu, ada kecendrungan akan mengambil

jalan nikah mut’ah. Trend nikah mut’ah dijadikan sebagai pilihan,

karena dinilai lebih mudah dari pada nikah di KUA. Akibatnya,

mempelai wanita yang seharusnya mendapatkan perlindungan

hukum terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam

rumah tangga menjadi tidak menentu nasibnya. Suatu pernikahan

yang sejak awalnya diniatkan dengan baik bisa saja gagal di tengah

jalan, apalagi pernikahan karena alasan dan tujuan tertentu,

misalnya sekedar untuk mengahalalkan nafsu birahi yang muncul

sesaat. Apabila nafsu birahi sudah hilang, maka dengan seenaknya

meninggalkan istrinya dan anaknya dan menikahi perempuan lain.

Begitu pula sebaliknya, isteri dengan seenaknya menelantarkan

suami dan lari ke pelukan laki-laki lain. Tidak ada kekuatan hukum

Negara yang dapat menghukum mereka, kecuali sebelumnya

terdaftar secara resmi.27

c. Poligami

Jika dikaitkan dengan poligami dapat dikatakan mempunyai

hubungan yang erat dengan nikah di bawah tangan, terutama ketika

makna nikah di bawah tangan dipahami sebagai pernikahan yang

27 Ibid., hal. 101
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sembunyi-sembunyi (tanpa sepengetahuan pemerintah melalui

pegawai pencatat nikah). Dikatakan berpoligami (ta’addud zaujad)

apabila seorang laki-laki menikah lebih dari satu orang pada watu

yang bersamaan.

Poligami bukanlah suatu prinsip yang wajib dilaksanakan

dalam syari’at Islam sehingga boleh menyebabkan berdosa jika

tidak mengamalkannnya. Poligami hanya merupakan perkara

khusus untuk memberikan keringanan (rukhsah) dalam keadaan

dharurat. Islam adalah agama fitrah yang sejalan dengan kebutuhan

manusia dalam hidup berpasangan. Dari kebutuhan tersebut, Islam

membenarkan poligami yang merupakan amalan masyarakat turun-

temurun sejak sebelum kedatangan Islam. Untuk memastikan

amalan poligami secara keseluruhan, Islam telah menetapkan syart-

syarat tertentu yang wajib ditaati.28

Firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 3 :
















28 Abdul, Nasir, Poligami di Tinjau Dari  Segi Agama, Sosial dan Perundang-
Undangan, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hal. 237
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“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap
(hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya),
maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua,
tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat
berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak
yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada
tidak berbuat aniaya.”

Firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 129 :
















“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara
isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian,
karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu
cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan
jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari
kecurangan), saka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang”.29

Dengan merujuk pada ayat tersebut dapat diketahui, bahwa

kemampuan berlaku adil merupakan syarat utama bagi seseorang

yang ingin berpoligami. Begitupula sebaliknya, apabila seseorang

laki-laki merasa dirinya tidak mungkin mampu untuk berbuat adil,

maka poligami haram baginya.

29 Depag RI, Op.,cit, hal. 115
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Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri

lebih dari satu orang apabila diketahui oleh pihak-pihak yang

bersangkutan. Izin dari Pengadilan Agama dapat diberikan kepada

seorang suami yang akan berpoligami apabila memenuhi syarat-

sayarat dan alasan untuk berpoligami.

Alasan yang memungkinkan seorang suami berpoligami

dalam Undang-Undang No. 1 rahun 1974 pasal 4 yaitu sebagai

berikut :

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang,
sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang
ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan
di daerah tempat tinggalnya.

2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya
memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih
dari seorang apabila:
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat

disembunyikan.
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.30

d. Permukiman yang jauh dari kota (pelosok)

Pemukiman yang jauh dari kota sehingga pencatatan

perkawinan sendiri menjadi sesuatu yang tidak lumrah di

masyarakat. Praktik perkawinan yang tidak pernah dicatatkan di

KUA ini telah turun-temurun dilakukan masyarakat, sehingga anak

cucupun enggan melaksanakannya. Dengan kata lain, dalam

masyarakat tradisional ini terkadang hukum dan aturan adat istiadat

30 Hasbullah. Bakhry, Op.,cit., hal. 4
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lebih diutamakan daripada hukum yang diterapkan oleh

pemerintah. Dan untuk masalah tersebut dinyatakan bahwa

masyarakat tradisional lebih cenderung menggunakan hukum adat

dibanding masyarakat kompleks yang lebih memilih peraturan.31

E. Pengertian Pernikahan Di bawah Umur

Pernikahan di bawah umur dapat diartikan sebagai pernikahan

muda atau tidak mencapai batas usia yang telah ditetapkan oleh

hukum. Dalam kitab Undang-Undang hukum perdata: Burgerlijk

Wetboek menentukan batas usia laki-laki dan perempuan yang akan

melangsungkan pernikahan yaitu :

Seseorang jejaka yang belum mencapai umur genap delapan
belas (18) tahun dan seorang gadis yang belum mencapai umur
genap lima belas (15) tahun, tidak dibolehkan mengikat dirinya
dalam perkawinan sementara itu, dalam hal adanya alasan-
alasan yang penting, presiden berkuasa mentiadakan larangan
ini dengan memberikan dispensasi.32

Ketentuan yang dimuat dalam hukum perdata di atas

menentukan batas usia untuk menikah lebih muda dibandingkan yang di

tentukan oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Dengan

demikian, pengertian perkawinan dibawah umur menurut ketentuan ini

adalah bahwa usia kedua mempelai belum mencapai usia yang

ditentukan di atas, yaitu 18 tahun untuk laki-laki dan 15 tahun untuk

perempuan.

31 Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta Timur : Sinar
Grafika, 2013), hal 195

32R.Soebekti, R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta :
Pradnya Paramita, 2008), hal. 29



51

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang sahnya perkawinan

menyebutkan bahwa batas usia menikah 19 tahun untuk laki-laki dan 16

tahun untuk perempuan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 7

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi :

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah berumur 19 tahun
dan pihak wanita sudah berumur 16 tahun.

2. Dalam hal penyimpangan ayat 1 pasal ini dapat meminta
dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk
oleh kedua orang tua pihak pria dan pihak wanita.33

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pernikahan di bawah

umur adalah pernikahan yang dilakukan calon mempelai yang belum

mencapai batas usia yang ditentukan undang-undang No. 1 tahun 1974,

yaitu laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun.

Prinsip yang dianut dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974  ini

adalah bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya

untuk dapat melangsungkan pernikahan, supaya dapat mewujudkan

tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan

mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah

adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.

Menurut Moh Idris Ramulyo, sebaiknya calon pengantin laki-

laki berusia usia 25 tahun sedangkan calon pengantin perempuan harus

sudah berusia 20 tahun atau sekurang-kurangnya 18 tahun, tentunya

pendapat ini tidak mutlak, harus dilihat pula situasi dan kondisi fisik

dan psikis para calon mempelai itu. Baliq dan berakal, maksudnya

33 Hasbullah Bakhri, Op. Cit., hal. 5
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ialah dewasa dan bertanggung jawab terhadap sesuatu perbuatan

apalagi terhadap akibat-akibat perkawinan, suami sebagai kepala

keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.34

F. Pernikahan Di bawah Umur Menurut Undang-Undang

Dikarenakan ukuran dewasa menurut Islam untuk laki-laki

adalah apabila sudah mimpi basah dan untuk perempuan sudah haid,

tidak berdasarkan umur, untuk dewasa menurut hukum Islam akan

bervariasi pada usia, oleh karena itu setelah lahirnya Undang-Undang

No. 1 tahun 1974 penentuan batas usia dewasa untuk melaksanakan

perkawinan diatur secara tegas dan diberlakukan secara keseluruhan

bagi calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan yang terdapat

dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi : “perkawinan hanya diizinkan

jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah

mencapai 16 tahun”.35

Dari ketentuan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa

Undang-undang telah memberikan batasan usia minimum untuk

dapatnya seseorang melaksanakan perkawinan secara pasti. Hal ini

mempunyai tujuan yaitu untuk menjaga kesehatan suami-istri dan

keturunnya, karena hubungannya dengan masa depan dari keluarga

tersebut untuk membentuk kelurga yang bahagia dan kekal, sakinah,

mawaddah wa rahmah.

34 Moh Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisa Dari Undang-
Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996),
hal. 51

35 Hasbullah Bkhry, Op.,Cit. hal. 5
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Di samping itu menurut pendapat Ahmad Ichsan juga

mengatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah

kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang

wanita untuk menikah, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi

jika dibandingkan dengan batas umur tinggi.36 Berhubungan dengan itu

maka Undang-Undang Perkawinan menentukan batas umur untuk

menikah laki-laki  19 tahun sedangkan untuk wanita 16 tahun.37

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang

No. 1 tahun 1974 berusaha menciptakan suatu aturan tentang

pencegahan perkawinan di bawah umur, mengurangi angka perceraian

pada usia muda. Pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun

1974 yang berbunyi : “ dalam hal penyimpangan terdapat ayat (1)

pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat

lain”, sebagai upaya hukum untuk mencari jalan keluar apabila ada

masalah mengenai perkawinan yang mendesak dalam keadaan darurat.

Hal ini juga dipertegas dalam kompilasi Hukum Islam (KHI)

dalam pasal 15 yaitu :

Pasal 15
1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan

hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai
umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1
tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19
tahun dan calon istri sekurang-kurang berumur 16 tahun.

36 Muhammad Ichsan, Hukum Keluarga Islam Indonesia, (Jakarta : Rineka
Cipta, 2008), hal. 21

37 Ibid., hal. 22
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2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun
harus mendapat izin sebagaimana yang di atur dalam pasal 6
ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 tahun 1974.38

G. Pernikahan Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam

Menikahi atau menikahkan perempuan di bawah umur, sebelum

haid atau usia 15 tahun, dalam pandangan islam sah. Dalam hal ini,

tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama’. Demikian, penjelasan Ibn

Mundzir, sebagaimana yang dikutip oleh Ibn Qudamah. Dalam

penjelasannya, Ibn Mundzir menyatakan:

“Semua ahli ilmu, yang pandangannya kami hapal, telah sepakat,

bahwa seorang ayah yang menikahkan anak gadisnya yang masih kecil

hukumnya mubah (sah).”39 Salah satu argumentasi yang digunakan

adalah firman Allah SWT yang menyatakan:













38 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 ayat (1), (Jakarta :
1985), hal. 24

39 Ibn Qudamah, al-Mughni, Bait al-Afkar ad-Duwaliyyah, t.t., Yordania, juz II,
hal. 1600.
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“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 belum haid. Dan perempuan-
perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka
melahirkan kandungannya. Siapa siapa yang bertakwa kepada Allah,
niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”
(Q.s. at-Thalaq :04).40

Allah menetapkan perempuan dengan predikat: wa al-la’i lam

yahidhna (yang belum haid) dengan ‘iddah selama 3 bulan, sementara

‘iddah 3 bulan tersebut hanya berlaku bagi perempuan yang ditalak

atau difasakh, maka ayat ini menjadi dalalah iltizam, bahwa

perempuan yang disebutkan tadi sebelumnya telah dinikah, kemudian

ditalak atau difasakh.41

Selain itu, juga hadits yang dituturkan oleh Aisyah —radhiya-

Llahu ‘anha— dari Hisyam, dari ayahnya (‘Urwah), yang menyatakan:

، َوبَنَي بِْي َوأَنَا اْبنَةُ تِْسٍع  َجنِي النَّبِيُّ َوأَنَا اِْبنَةُ ِستٍّ )متفق علیھ(تََزوَّ

40 Departemen RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: PT.Raja Gapindo
Persada), cet. Ke-1, hal. 768

41 ibid, juz II, hal. 1600-1601.
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“Saya dinikahi oleh Nabi saw. ketika saya gadis berusia enam tahun,

dan baginda membawa saya, ketika saya berusia sembilan tahun.”

(H.r. Muttafaq ‘Alaih).42

Selain redaksi di atas, juga terdapat riwayat lain, yang

dikeluarkan oleh Bukhari dan muslim, dari ‘Urwah dari Aisyah, yang

menyatakan:

َجَھا َوِھَي بِْنُت َسْبِع ِسنِیَن َوُزفَّْت إِلَْیِھ َوِھَي بِْنُت تِْسِع ِسنِیَن َولَُعبَُھا َمَعَھا  تََزوَّ

)متفق علیھ(َوَماَت َعْنَھا َوِھَي بِْنُت ثََماَن َعْشَرةَ 

“Nabi menikahi beliau (Aisyah) ketika beliau berumur tujuh tahun.
Penikahan beliau dengan Nabi diumumkan ketika beliau berumur
sembilan tahun, ketika beliau masih menggendong mainannya. Nabi
meninggalkan beliau (wafat), ketika beliau berusia delapan belas
tahun.” (H.r. Muttafaq ‘Alaih).43

Ibn Hazm, mengutip pendapat Abu Muhammad, bahwa

argumentasi yang digunakan untuk melegalkan tindakan orang tua

menikahkan anak perempuannya di bawah umur adalah tindakan Abu

Bakar —radhiya-Llahu ‘anhu— menikahkan Aisyah ra. dengan Nabi

saw. ketika beliau Aisyah berusia enam tahun. Ini merupakan riwayat

yang populer, dan tidak perlu dikemukakan lagi isnad-nya.44 Namun,

42Bukhari, Shahih al-Bukhari, hadits no. 3681; muslim, Shahih muslim, hadits
no. 1422. Lihat, Ibn Qudamah, ibid, juz II, hal. 1600.

43 Bukhari, Shahih al-Bukhari, hadits no. 4739; muslim, Shahih muslim, hadits
no. 2549.

44 Ibn Hazm, al-Muhalla fi Syarh al-Mujalla bi al-Hujaj wa al-Atsar, Bait al-
Afkar ad-Duwaliyyah, Yordania, t.t., hal. 1600.
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Ibn Hazm juga mengutip pendapat Ibn Syubramah, yang menyatakan,

bahwa tidak boleh menikahkan anak di bawah umur sampai akil

baligh, dan menegaskan bahwa pernikahan Nabi saw. dengan Aisyah

ra. itu merupakan kekhususan bagi Nabi, tidak untuk yang lain.45

Pendapat ini telah digugurkan dengan sejumlah fakta pernikahan para

sahabat dengan perempuan di bawah umum, seperti yang dilakukan

oleh ‘Umar bin al-Khatthab ketika menikahi Ummu Kaltsum, putri

‘Ali bin Abi Thalib, dan Qudamah bin Math’ghun yang menikahi

putri Zubair.46

H. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Di bawah Umur

Adapun sebab-sebab pernikahan di bawah umur, yaitu :

1. Faktor Psikologis

Menurut teori psikologis masa remaja bergerak antara umur

13 sampai dengan umur 18 tahun, dengan dimungkinkan terjadi

percepatan sehingga masa remaja datang lebih awal. Percepatan ini

disebabkan oleh stimulasi sosial yang lebih mendewasakan, serta

rangsangan-rangsangan media masa, terutama media masa audio-

visual. Pada usia 18 tahun, seseorang diharapkan sudah dapat

bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Pada usia 18 tahun sampai

dengan 22 tahun, seseorang berada pada tahap perkembangan

45 Ibid, hal. 1600.

46 Ibn Qudamah, ibid, juz II, hal. 1600.
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remaja akhir. Jika perkembangan remaja berjalan dengan normal

seharusnya sudah menjadi orang dewasa selambat-lambatnya pada

usia 22 tahun.47

M. Fauzil Admim mengemukakan bahwa perkawinan

remaja merupakan pilihan terbaik untuk menciptakan pergaulan

yang baik dan sehat, karena mencegah bahaya harus didahulukan

ketimbang mengambil manfaat. Manfaat penundaan usia

perkawinan memang banyak dan tidak dapat dibantah, tetapi jika

kawin muda sangat diperlukan untuk mengatasi bahaya, lebih baik

pencegahan bahaya itu didahulukan dan agama memang

membenarkannya.48

2. Faktor Biologis

Pernikahan merupakan ketetapan alamiah yang belum

pernah lenyap dan tidak akan lenyap dari masyarakat manusia. Di

antara kebutuhan pokok manusia adalah kebutuhan biologis, yaitu

kebutuhan laki-laki dan wanita terhadap lawan jenisnya melalui

pernikahan dan pergaulan. Dilihat dari tercipta dan terwujudnya

manusia, maka tidak dapat diragukan bahwa ia diharapkan dapat

melangsungkan keturunan. Allah telah menganugerahkan

kepadanya potensi syahwat dan keinginan menikah sebagai sarana

melestarikan kelangsungan wujud manusia.

47 Mohammad Fauzil Admim, Indahnya Pernikahan Dini, (Jakarta: Gema Insani,
2002), hal. 1

48 Ibid., hal. 2
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Kelangsungan ilmiah ini tidak akan mengalami benturan

kecuali dengan perbuatan zina, perbuatan yang terkuat untuk

menghalangi terwujudnya rumah tangga. Zina merupakan

penyebab manusia berat untuk melangsungkan pernikahan dan

mengarahkan potensi syahwatnya kepada perzinaan yang dapat

membawa manusia kepada kehancuran rumah tangga serta

putusnya keturunan.

Sementara itu, perkawinan melahirkan sangat banyak

tanggung jawab dan kewajiban bagi pasangan suami isteri.

Tanggung jawab dan kewajiban yang belum mampu ditanggung

oleh seorang remaja putera dan remaja putri, meskipun mulai

merasakan dorongan seksual di masa puber. Polemik yang muncul

pada saat ini adalah makin memanjangnya rentang waktu antara

masa puber yang dialami dan kematangan sosial, ketika seseorang

menjadi mampu untuk membangaun rumah tangga. Dalam

prakteknya tidak dimungkinkan bagi remaja putra berusia 18

tahun dan remaja putri berusia 16 tahun untuk membebani

tanggung jawab perkawinan permanen dan menempuh kehidupan

dengan sekian banyak tugas dan kewajiban terhadap pasangan

masing-masing, dan juga terhadap anak-anak mereka.49

3. Faktor Sosial

49 Murtadha Muthahhari, The Righ Of Women in Islam, Ter. M. Hashem. Hak-
Hak Wanita dalam Islam (Bandung: pustaka, 2000), ha. 17
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Faktor sosial yang dimaksud dapat menyebabkan

terjadinya perkawinan muda adalah pergaulan bebas antara laki-

laki dan perempuan. Nabi SAW telah melakukan tindakan

preventif untuk menjaga hal-hal negatif yang terjadi dalam

pergaulan bebas antara pria dan wanita, di antaranya: seperti

dalam sabda Rasulullah SAW :

حدشنا قتیبة بن سعید حدثنا سفیان عن عمرو عن أبي معبد عن إبن 

رجل بامرأة وال تسافرن أمرأة إال ومعھا محرم فقام رجل فقل یاسول هللا 
ي حاجة قال اذھب فحج مع أمر اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امات

)رواه ابن ابس. (اتكز

“Qutaibah ibn Sa’id menceritakan kepada kami, Sufyan
menceritakan kepada kami dari Amru dari Abi Ba’bad dari Ibnu
Abbas berkata: aku mendengar Nabi SAW. Bersabda: jangan laki-
laki dan perempuan, dan janganlah perempuan bepergian
ditemani kecuali ditemani mukhrimnya. Maka seseorang laki-laki
berdiri: “ya Rasulullah, isteriku mau pergi haji sedangkan aku
mempunyai kewajiban untuk berperang. Rasulullah bersabda:
“pergilah haji bersama isterimu.”(HR. Ibnu Abbas)50

Berdasarkan hadis di atas Rasulullah sangat melarang laki-

laki dan perempuan berduaan di suatu tempat atau ruangan

tertentu, karena akan menimbulkan fitnah di antara keduanya.

Hadis ini menggambarkan kehidupan Rasulullah yang melarang

memandang wanita, menganjurkan memakai jilbab, dan melarang

berduaan di suatu tempat antara pria dan wanita yang bukan

muhrim.

50 Imam Al-Bukhari, Shahih Bukhari: Kitab Al-Jihad wa Al-Sair, (Bairut. Dar
Al-Fikr, tt) jilid VI, ha. 172
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Tidak ada suatu dalilpun, baik dari Al-Quran maupun Al-

Sunnah yang menggambarkan pertemuan antara perempuan

dengan laki-laki di tempat sepi yang tidak ada orang lain apalagi

muhrim si perempuan. Penegasan tentang hadis yang melarang

laki-laki dan perempuan berduaan tanpa muhrim harus dipahami

secara jernih.

4. Faktor pendidikan

Rendahnya pendidikan orang tua sangat mempengaruhi

perilaku mereka untuk segera menikahkan anak-anaknya. Mereka

beranggapan untuk anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-

tingi karena nanti kerjanya hanya sebagai ibu rumah tangga.

Selain itu putus sekolah juga menjadi penyebab perkawinan di

bawah umur. Apabila anak sudah tidak sekolah lagi, maka orang

tua segera menikahkannya.

5. Faktor ekonomi

Keadaan keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan,

untuk meringankan beban orang tuanya, maka anak

perempuannya dikawinkan dengan orang/keluarga yang dianggap

mampu.

Penjelasan di atas mengambarkan bahwa faktor sosial

yang membawa kepada pergaulan bebas antara pria dan wanita

dapat menjadi penyebab terjadinya kawin muda di masyarakat.

Larangan untuk berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan di
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tempat sunyi dan muhrim merupakan tindakan preventif yang

dapat mencegah terjadinya hal-hal yang negatif dan tabu di

masyarakat.51

51 Kustini, Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Dibawah Umur
dan Perkawinan Tidak Tercatat, (Jakarata : Badan Litbang dan Diklat, 2013), hal. 11


