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A. Latar Belakang  

Islam adalah agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat penduduk indonesia. 

Dalam berkehidupan beragama tentu menganut aturan dan ketentuan yang telah 

digariskan oleh syariat.hal itu telah dituangkan didalam alquran dan hadits dimana 

keduanya adalah sumber hukum sekaligus pedoman beragama umat islam.semua perilaku 

harus mengikuti tata aturan dan garis yang telah di tetapkan alquran dan hadits. 

Manusia adalah makhluk hidup dimana didalam menjalankan hidupnya tentu 

membutuhkan hal-hal yang bisa menunjang keberlangsungan kehidupannya.manusia 

membutuhkan makanan untuk bisa bertahan hidup,beraktivitas dan melakukan keiatan 

sehari-hari.manusia juga membutuhkan sandang atau pakaian yang berguna untuk 

melindungi tubuh disaat dingin serta kepanasan dari terik matahari serta melindungi dari 

medan –medan ekstrem lainnya.manusia juga membutuhkan tempat tinggal yang ayak 

untuk bisa berlindung dari serangan hewan buas,dari cuaca ekstrem serta tempat 

berkeluarga melakukan cengkrama dalam keharmonisan.selain itu kebutuhan yang tak 

kalah pentingnya adalah kebutuhan biologis (seks).guna sebagai menjaga populasi dan 

penerus generasi pemenuhan kebutuhan seks sangatlah penting. 

Syariat datang untuk mengatur segala lini kehidupan para umat muslimin.tak 

terkecuali adalah masalah pernikahan.islam dengan mottonya rahmatan lil alamin tak 

melewatkan untuk berandil dalam mengatur pemenuhan kebutuhan.salah satunya adalah 

kebutuhan biologisnya.di dalam islam hubungan seks biologis ini diatur oleh fiqh.fiqh 

teah menggariskan berbagai ketentuannya yang tertuang didalam kitab munakahah.disini 

ketentuan-ketentuan syariat mengenai pernikahan diatur sedemikian rupa agar 

terwujudnya cita-cita keuarga yang sakinah mawaddah warohmah. 

Salah satu rukun nikah sendiri adalah beradaan seorang wali.wali disini berperan 

sebagai seseorang yang menikahkan mauliyahnya.wali sendiri didalam fiqh terbagi 

menjadi dua,yaitu wali mujbir dan wali ghoirul mujbir.wali mujbir artinya seorang wali 

yang memiliki wewenang untuk memaksakan mauliyahnya untuk melangsungkan 

pernikahan.wali mujbir hanya diberhaki oleh ayah kandung atau kakek(bila ayah tidak 

ada). 



  Dalam realita masyarakat kita tentu tidak semua memahami fiqh secara mendalam 

dan memahaminya secara betul,ada dari mereka  masyarakat awam sehingga tidak tahu 

sama sekali ketentuan nikah secara fiqh terlebih masalah ijbar sendiri.ada juga sebagian 

kecil masyarakat yang tahu betul dan memahami fiqh secara baik dan mendalam seperti 

tokoh agama,guru madrasah, kiyai atau para santri yang telah lama bergelut keilmuan 

islam di pesantren.sehingga dari sini bisa menimbulkan berbagai perspektif yang  terkait 

hak ijbar. Hal ini belum lagi praktek masyarakat yang non muslim lakukan.menurut data 

dari kompas(18,november 2018) Indonesia menduduki peringkat ke-7 dunia dan ke-2 di 

ASEAN dalam jumlah kasus pernikahan dini terbanyak.melihat kemajemukan 

masyarakat indonesia ,lantas apakah hak ijbar mempunyai pengaruh terhadap kasus di 

atas sehingga mendorong masyarakat bertindak seperti itu.maka dari itu,untuk menjawab 

pertanyaan diatas, berikut ulasan-nya. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengertian hak ijbar dalam fiqh  ? 

2. Adakah pengaruh hak ijbar terhadap praktik pernikahan dini ? 

 

 

C. Tujuan Pembahasan 

1. Untuk mengetahui definisi hak ijbar dalam literatur fiqh  

2. Untuk mengetahui pengaruh hak ijbar terhadap praktik pernikahan dini 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. Hak Ijbar Dalam Fiqh 

Sebelum menjelaskan persoalan hak ijbar dan keterkaitannya, ada baiknya 

dijelaskan terlebih dahulu secara singkat mengenai beberapa kata dalam pembahasan ini 

dengan maksud agar tidak terjadi kefahaman yang salah yang mengakibatkan kegagalan 

faham. 

Menurut syafi`iyah syarat perkawinan itu ada kalanya menyangkut Shigat, calon 

suami isteri, wali dan syuhud (saksi). Berkenaan dengan rukunnya, bagi mereka 

(syafi`iyah) ada lima, calon suami isteri, wali, dua orang saksi dan sighat. Berbeda 

dengan kalangan malikiyah yang tidak menempatkan saksi sebagi rukun, sedangkan 

syafi`i menjadikan dua orang saksi sebagai rukun. Dengan demikian para ulama` jelas, 

tidak saja berbeda dalam menggunakan kata rukun dan syarat tetapi juga berbeda dalam 

detailnya
1
 Setelah mengetahui rukun dan syarat perkawinan, selanjutnya akan dibahas 

tentang pengertian wali secara menyeluruh dan singkat. 

Wali secara lughot atau bahasa ada beberapa ma`na yang menyangkut tentang wali, 

antara lain Al-mahabbah (kasih sayang), An-Nusroh (Pertolongan), As-Sulthoh 

(Kekuatan), dan Al-Qudroh (Kekuasaan). Dan secara istilah suatu kemampuan untuk 

menjalankan wewenang tanpa adanya ketergantungan terhadap orang lain. 

وفً اصطالح الفقهاء: القدرج على مثاشزج التصزف مه غٍز تىقف على إجاسج أحد
2

 

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 19 dibagian ketiga, menerangkan, wali 

nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai 

wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Dan juga disebutkan bahwasanya ada 

empat kelompok wali nasab yang pembahasannya sama dengan fikih islam sperti, 

pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas. Kedua, kelompok kerabat 

saudara laki-laki kandung, seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok 

kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-

                                                           
1
 Wahbah Az-zuhaili, al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu, hal-1256 

2
 Wahbah Az-zuhaili, al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu, juz 9,hal-669. 



laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki 

seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.
3
 

Kemudian imam syafi‟i membagi perwalian dari sisi menikahkan anak yang dalam 

tanggungannya menjadi dua bagian, yaitu al - wilayah ijbariyah dan al-wilayah 

ikhtiyariyah, dilihat dari segi wali itu sendiri, ulama fiqih membaginya menjadi wali 

mujbir dan wali mukhtar.  Adapun wilayah ijbariyah meliputi ayah, kemudian kakek jika 

tidak adanya ayah, dan wilayah ikhtiyariyah meliputi pada setiap wali „asobah
4
.  

Yang lebih berhak terhadap perwalian ini adalah ayah, kemudian kakek, saudara 

laki-laki sekandung dalam hal ini ayah dan ibu, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki 

(keponakan) dari saudara laki-laki yang sekandung, dan seterusnya sampai kebawah, 

paman, kemudian asobah yang lain .
5
 

Perlu diketahui bahwa sebab-sebab perwalian ada empat,salah satu sebab yang 

pertama adalah  األبوة , ini telah disyariatkan, bahwa ayah memiliki hak ijbar yaitu 

menikahkan anak perempuannya yang masih perawan atau yang sudah dewasa
6
 

Syarat-syarat wali nikah 1, 2, adanya kesepakatan agama wali dan maula alaih, 3 

laki laki, 4 adil, 5 berakal sehat. Hak ayah menikahkan tanpa izin putrinya ada beberapa 

syarat : 

a. Tidak ada permusuhan antara ayah dan anak (calon mempelai) 

b. Calon suami dan calon istri sekufu. 

c. Calon suami sanggup membayar mahar mitsil. 

d. Calon suami mampu menafkahi sesuai dengan standar daerahnya.  

e. Calon suami tidak terbebani mahar 

f. Tidak menikahkan anak dengan orang yang dapat merugikan kehidupannya, 

seperti orang buta atau orang tua renta. 

g. Calon suami tidak mewajibkan haji bagi calon istri
7
.  
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Kata ijbar dalam terjemahan kedalam bahasa indonesia bermakana memaksakan 

atau mewajibkan atas sesuatu, apabila diurai kata ijbar berasal dari kata dasar jabara 

dibentuk dalam wazan af‟ala menjadi ajbara-yujbiru-ijbarun yang berarti memaksakan 

dan mewajibkan untuk melakukan sesuatu. Arti ijbar secara terminologi yaitu hak untuk 

memilih dan menentukan secara sepihak atas anak gadisnya siapa bakal atau calon 

suaminya.  

 

ىا، فئن حشب هللا الىالٌح لغح إما تمعىى المحثح والىصزج، كما فً قىله تعالى: }ومه ٌتىل هللا ورسىله، والذٌه آمى

 [.9/ 17[ وقىل سثحاوه: }والمؤمىىن والمؤمىاخ تعضهم أولٍاء تعض{ ]التىتح:55/ 5هم الغالثىن{ ]المائدج:

 وإما تمعىى السلطح والقدرج، ٌقال: )الىلً( أي صاحة السلطح.

العقد )الىلً( وفً اصطالح الفقهاء: القدرج على مثاشزج التصزف مه غٍز تىقف على إجاسج أحد. وٌسمى متىلً 

[2/ 282ومىه قىله تعالى: }فلٍملل ولٍه تالعدل{ ]الثقزج:
8
. 

 

Adapun ijbar adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung 

jawab. istilah ijbar dikenal dalam fiqh islam dalam kaitannya dengan soal perkawinan. 

Dalam madzhab syafi‟i ,orang yang memiliki kekuasaan atau hak ijbar ialah ayah atau 

kakek. Hak ijbar dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab tayah 

terhadap anaknya,karena keadaan sang anak yang dianggap belum memiliki kemampuan 

atau lemah untuk bertindak. 

Dalam wacana yang berkembang secara umum, istilah wali mujbir dimaknai 

sebagai orang tua yang memaksa anaknya untuk kawin atau menikah dengan pilihannya, 

bukan dengan pilihan sang anak. dengan memahami makna ijbar maka sebenarnya 

kekuasaan seorang ayah terhadap anak perempuannya. Maka perlunya pemahaman secara 

mendalam tentang hak ijbar dalam perspektif fiqh imam syafi`i. 

Menurut golongan Syafi`iyah yang berhak menjadi wali mujbir hanya ayah, 

kakek, dan seterusnya ke atas. Wali mujbir, menurut Syafi‟iyah, berhak mengawinkan 

anak perempuannya yang masih kecil maupun sudah dewasa, jika ia masih gadis tanpa 

                                                           
 يَّة وتخريجها(ألحاديث النَّبو الكتاب: الِفْقُه اإلسالميُّ وأدلَُّتُه )الشَّامل لألدّلة الشَّرعيَّة واآلراء المذهبيَّة وأهّم النَّظريَّات الفقهيَّة وتحقيق ا 8

 كّليَّة الشَّريعة  -أ. د. َوْهَبة بن مصطفى الزَُّحْيِلّي، أستاذ ورئيس قسم الفقه اإلسالمّي وأصوله بجامعة دمشق  :المؤلف
 



persetujuan darinya begitu juga anak yang gila baik laki-laki maupun perempuan, baik 

sudah dewasa atau masih kecil. Sedang anak perempuannya yang sudah janda tidak 

berhak dipaksa baik ia sudah dewasa ataupun masih kecil. Pendapat ini berdasarkan pada 

hadits Nabi Muhammad SAW: 

 وإذنها نفسها في تستأذن والبكر وليها من بنفسها أحق األيم : قال -صلى هللا عليه وسلم  -أن النبي  ابن عباس وعن

 أحق الثيب : قال رواية وفي.  سكوتها وإذنها تستأمر والبكر وليها من بنفسها أحق الثيب : قال رواية وفي . صماتها

 .  مسلم رواه . صماتها وإذنها نفسها في أبوها يستأذنها والبكر وليها من بنفسها

Artinya: “Telah berkata Rasulullalh Saw. "Perempuan yang janda lebihberhak 

terhadap dirinya dari pada walinya". (Riwayat Muslim).
9
 

Dalam hadits tersebut, ayah mengawinkan anak perempuannya yang masih gadis 

tanpa menyebutkan harus meminta izin terlebih dahulu pada anak perempuan tersebut, 

sebagai bukti bahwa perkawinan itu sah.
10

 

Adapun hadits nabi Muhammad SAW yang berbunyi:   

  َواْلِبْكُر َيْسَتْأِذنُ َها أَبُ ْوَها ِفي نَ ْفِسَها

Artinya “ Perempuan yang masih gadis dimintai izin oleh ayahnya” ( H.R. 

Muslim, Ahmad, Abu Dawud dan Nasa‟i) 

Anjuran agar wali minta izin pada anak perempuan nya yang masih gadis pada 

hadits di atas, menurut Imam Syafi`i merupakan anjuran yang status hukumnya sunnah 

bukan wajib, yakni sunnah karena untuk menyenangkan hatinya. Beberapa ulama 

berpendapat bahwa wali merupakan salah satu rukun perkawinan dan tak ada perkawinan 

kalau tak ada wali. Oleh sebab itu perkawinan yang dilakukan tanpa wali hukumnya tidak 

sah (batal).
11

 Sebagaimana hadits riwayat dari Aisyah, yang menceritakan: Rasulullah 

SAW telah bersabda:   الَ ِنَكاَح ِإالَّ  ِبَوِلي  
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Artinya: “Tidak ada pernikahan, melainkan dengan adanya wali.” (HR. Abu 

Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi Menghasankan hadits ini). 

B. Pengaruh Hak Ijbar Terhadap Praktik Pernikahan Dini 

Tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan yang pernah kita dengar pada zaman 

nenek moyang banyak menikahkan anak gadisnya di bawah umur agar tidak 

mendapatkan komentar miring atau lazim disebut dengan perawan tua. Sampai pada 

zaman modern ini, masyarakat tradisionalis, pelaksanaan pernikahan anak ini semakin 

meningkat. Di indonesia pernikahan anak di usia dini, menurut Council Of Foreign 

Relations merupakan termasuk pada kategori sepuluh negara di dunia dengan angka 

absolut tertinggi dan kedua di ASEAN setelah Kamboja. Anak perempuan merupakan 

korban yang rentan dari pernikahan dini.
12

  

Meningkatnya pernikahan anak ini di karenakan ada sebuah tindakan atau 

keputusan lazimnya mempunyai faktor penyebab yang mendorong terjadinya tindakan 

tersebut. Dalam hal ini ada beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, yaitu 

faktor pribadi dan faktor keluarga. Dari faktor pribadi remaja adalah karena ingin 

menghindari dosa, dan ada juga yang karena kecelakaan “hamil di luar nikah”. 

Sedangkan dari faktor keluarga adalah karena ada paksaan dari orang tua.
13

 

 Mereka mempunyai peran yang begitu dominan bagi anak perempuannya dalam 

masalah pernikahan. Terkadang orang tua memaksakan kehendak anaknya dengan 

menikahkan tanpa persetujuan anaknya. Orang tua yang mendorong anaknya untuk 

menikah di usia muda juga disebabkan oleh banyak hal diantaranya pemahaman agama 

orang tua dalam hal ini penggunaan hak ijbar. Sebagian orang tua begitu dangkal dalam 

memahami hak ijbar dengan dalih bahwa menikah muda dapat menjauhkan anak dari 

perbuatan negatif, tanpa perduli aspek yang lain ataupun aturan yang telah ditentukan. 

Selain itu rendahnya tingkat pendidikan orang tua juga memicu terjadinya pernikahan 

dini. 
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 Noni Arni, Kuatnya Tradisi, Salah Satu Penyebab Pernikahan Dini (Yogyakarta : Lkis,2007),91. 
13

 Luthfiyati, Pernikahan Dini (Jakarta : 2008),21. 



Dan persepsi di atas kita bandingkan dengan survei yang kami lakukan terhadap 

sebagian warga di kecamatan margoyoso yang kami wawancarai, bahwasanya memang 

benar pemahaman orang tua akan agama bisa dikatakan hanya dasar, akan tetapi 

masyarakat sekitar tidak mempraktikkan hal itu, dalam hal ini kekuasaan ijbar pada wali 

terhadap pernikahan yang berlangsung, dan para orangtua berharap penuh, sebaiknya 

orangtua menuruti anaknya saja, menuruti pilihan hati sang anak, agar tidak terjadi jarak 

antar keluarga. Dan menurut Bpk. Arwani selaku modin desa kajen, “nikah dini kan 

otomatis dibawah 16 bagi perempuan, dan harus melewati persidangan dipengadilan 

agama, kalo ini sih tergantung orangtua atau anaknya sendiri, jika orangtua sudah 

berkehendak ingin menikahkan anaknya, lalu bagaimana lagi, tapi sejauh ini, nikah paksa 

jarang bahkan tidak ada di desa kajen, yang menjadi kendala adalah ekonomi, adapun 

yang nikah dibawah umur juga tidak ada kecuali ada kecelakaan”. Dan pernyataan ini 

hampir sama dengan apa yang kami temukan di survei selanjutnya di desa jepalo dengan 

dua narasumber, bahwasanya pernikahan dini tidak ada hubungannya dengan penggunaan 

hak ijbar wali, namun hanya kurang menyakinkan dan kurang mantap untuk kedepannya, 

karna penikahan dini ini bisa menimbulkan perselingkuhan, karena kurang dewasanya 

seseorang, dan bukan itu saja, pernikahan dini ini sama halnya dengan seorang pedofil.  

 Dan untuk mengantisipasi persepsi masyarakat terhadap hak ijbar yang disalah 

pahami ini, menurut Bpk. Amnan selaku tokoh masyarakat dan sebagai guru di MA. Al-

Khoiriyyah di desa Waturaya, menyebuytkan bahwa makna “paksa” di dalam tuntunan 

fiqh ada syarat tertentu yaitu salah satunya sekufu (setara) jika tidak, hak ijbar tidak 

diberlakukan dan nikahnya tidak sah. Dan bahwasanya kita sekarang tidak seperti zaman 

dahulu, zaman dulu tidaklah masalah, tapi kalau zaman sekarang menjadi masalah, 

karena nanti ada kerancauan antara ketentuan pemerintah dan negara. Dalam pencatatan 

ada hak-hak anak dll.  

D. Kesimpulan 

Dari uaraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya praktik pernikahan 

dengan hak ijbar adalah sesuai dengan apa yang telah diatur didalam hukum fikih selama 

praktik pernikahan dengan hak ijbar tersebut dilaksanakan oleh wali mujbir atas dasar 

tanggung jawab dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Terkait dengan 



praktik pernikahan dini dengan hak ijbar yang terjadi dalam masyarakat saat ini, pada 

umumnya praktik-praktik tersebut tidaklah sesuai dengan apa yang telah diatur didalam 

hukum fikih karena praktik-praktik pernikahan dengan hak ijbar yang ada dalam 

masyarakat tersebut, dilaksanakan dengan menggunakan pemaksaan dan ancaman yang 

berlebihan serta tidak didasari atas dasar tanggung jawab. Namun meskipun begitu, 

apabila ada praktik-praktik pernikahan dini dengan hak ijbar yang terjadi dalam 

masyarakat yang sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam hukum fikih maka hal 

tersebut dapat dipahami sebagai sebuah perbedaan karena beberapa faktor dalam 

pelaksanaan perkawinan dengan hak ijbar. 

E. Penutup 

Jika dilihat hak ijbar bagi wali mujbir merupakan semacam bentuk kekuasaan 

menjadikan seorang perempuan sebagi objek dalam pernikahan bukan sebagai subjek 

hukum, dengan demikian memberikan pemahaman kepada masyarakat awam bahwa anak 

perempuan seolah-olah tidak mempunyai hak kebebasan untuk menolak atau menerima 

sehingga terjadi bias gender. Meskipun pada hak ijbar ini merupakan suatu 

tanggungjawab ayah terhadap anak perempuannya, persoalan ini tidak menutup 

kemungkinan bahwa belum tentu apa yang menurut ayah yang sebagai wali baik 

dirasakan juga oleh anaknya. Dan penulis ingin menyampaikan apabila hak ijbar 

dikedepankan tanpa diimbangi oleh pendapat dan persetujuan dari anak bisa jadi impian 

akan indahnya perkawinan akan menjadi sumber petaka dan penderitaan. Wallahu a`lam 

bissowab. 

 


