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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Isu dan Fokus Pengabdian  

Islam merupakan agama universal bagi seluruh umat manusia 

sepanjang masa, memuat seperangkat ajaran untuk mengatur tata cara hidup 

mencakup kedua aspeknya; materi dan spiritual. Di samping itu mengatur 

hubungan antara manusia dengan Allah (hablun minallah), dan  hubungan 

antar sesama manusia (hablun minannas), di antara aturan yang 

membingkai hubungan tersebut dalam suatu lembaga adalah pernikahan 

atau perkawinan. 

Dalam perspektif islam pernikahan memiliki nilai strategis dan 

urgen bukan saja karena ia adalah ibadah semata tetapi juga sebagai sendi-

sendi perekat sosial yang memperkuat bangunan ajaran islam. Oleh 

karenanya Allah SWT dan Rasulullah SAW menganjurkan untuk 

melaksanakannya.  

Berbagai anjuran, perintah dan aturan mengenai hal tersebut terekam 

dalam teks suci umat islam (al-Qur’an dan Hadits), diantaranya firman 

Allah: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan 

orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang 

lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin 

Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas 

(pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”1. 

Maksud dari ayat ini adalah hendaklah laki-laki yang belum kawin 

atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin2.  

Dalam haditsnya Rasulullah SAW bersabda: “Hai sekalian pemuda, 

barang siapa diantara kalian yang telah sanggup kawin, maka hendaklah 

kawin. Sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (terhadap yang 

                                                             
1. Q.S. al Nuur: 32  

2. Al-Quran dan Terjemahnya, Prof. T.M. Hasbi Ashshiddiqy dkk, Mujamma’ Al-Malik Fahd Li-

Thiba’at Al-Mush-haf Asy-Syarif, 1418, hal. 549)   
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dilarang oleh agama) dan memelihara faraj (kemaluan). Barang siapa yang 

tidak sanggup, hendaklah berpuasa, karena puasa merupakan perisai bagi 

dirinya.”3            

Islam sebagai ajaran yang sesuai dengan fitrah, telah mensyari'atkan 

adanya pernikahan bagi setiap manusia. Dengan pernikahan seseorang dapat 

memenuhi kebutuhan fitrah insaniyahnya (kemanusiaannya) dengan cara 

yang benar sebagai suami isteri.  

Pernikahan dalam pandangan Islam, bukan hanya sekedar 

formalisasi hubungan suami isteri, pergantian status, serta upaya pemenuhan 

kebutuhan fitrah manusia. Pernikahan bukan hanya sekedar upacara sakral 

yang merupakan bagian dari daur kehidupan manusia. Pernikahan 

merupakan ibadah yang disyari'atkan oleh Allah SWT melalui Rasul-Nya, 

maka tidak diragukan lagi pernikahan adalah bukti ketundukan seseorang 

kepada Allah dan Rasul-Nya.  

Allah tidak membiarkan hamba-Nya beribadah dengan caranya 

sendiri. Allah memberikan tuntunan yang agung untuk melaksanakan ibadah 

ini, sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya seperti shalat, puasa, zakat, 

haji, dsb. Maka adalah sebuah kecerobohan, bila hamba-Nya yang ingin 

melaksanakan ibadah yang suci ini (nikah) menodainya dengan aktivitas 

yang menyebabkan ibadah tersebut menjadi mafsadat (kerusakan dan dosa). 

Di Indonesia, Pernikahan atau perkawinan diatur dalam peraturan 

perundang-undangan, yakni Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan. Pada pasal 1 disebutkan bahwa, “Perkawinan adalah ikatan 

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri 

dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan  

Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”. Sedangkan  pada pasal 2 ayat 1 mengatakan, 

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya”.4  

                                                             
3. HR. Bukhari dan Muslim  

4. Pedoman Penghulu, Departemen Agama R.I., Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 

2008, hal. 234.   
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Adapun tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

yang tertuang dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 

1991, pasal 3 dikatakan, “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan 

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”5. Dengan 

ini maka nilai esensial dari pernikahan yaitu memenuhi kebutuhan biologis, 

dan melanggengkan keturunan dalam naungan kehidupan suami istri yang 

sakinah, mawaddah dan rahmah. 

Berkaitan dengan umur seseorang sehingga boleh melakukan 

pernikahan disebutkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

yang menyebutkan bahwa batas minimal usia perkawinan untuk perempuan 

adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Lalu juga ada pasal lain yang 

menyebutkan bahwa pernikahan di bawah usia 21 hanya bisa dilangsungkan 

dengan persyaratan tambahan. Aturan mengenai usia nikah itu juga 

ditegaskan kembali dalam PP No 9 tahun 75 dan Instruksi Presiden No 1 

tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.  

Namun dalam kehidupan masyarakat, ternyata masih banyak 

ditemukan pengabaian terhadap undang-undang perkawinan tersebut di 

mana ditemukan praktek pernikahan dini yaitu seseorang melaksanakan 

pernikahan dalam usia remaja atau muda, yang belum matang secara fisik, 

psikis dan mental. Faktor penyebab pernikahan dini sangatlah kompleks. 

Seperti kecelakaan pergaulan bebas, putus sekolah, ingin memperbaiki 

ekonomi, dipaksa orang tua atau keluarga, dijodohkan dengan alasan 

budaya. 

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Sigerongan ditemukan 

bahwa banyak warganya yang melakukan pernikahan dini. Hal tersebut 

memunculkan akumulasi permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat 

                                                             
5 Bahan Penyuluhan Hukum, UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU. No. 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,Departemen 

Agama R.I., Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2003, 

hal. 167. 
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di desa tersebut seperti banyaknya angka perceraian, meningkatnya jumlah 

janda dan rendahnya tingkat kesehatan bayi6.  

   Jika dipetakan terdapat beberapa dampak dari perkawinan usia dini 

yang berpengaruh terhadap suami istri,  terhadap anak-anak, maupun 

terhadap keluarga mereka masing-masing. (1). Dampak terhadap suami istri 

di mana mereka yang telah melangsungkan perkawinan di usia dini tidak 

bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami 

istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun 

mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang 

tinggi. (2). Dampak terhadap anak-anaknya, karena bagi wanita yang 

melangsungkan perkawinan di bawah usia 20 tahun, bila hamil akan 

mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya dan banyak juga dari 

mereka yang melahirkan anak tidak normal. (3). Dampak terhadap masing-

masing keluarga. Apabila perkawinan diantara anak-anak mereka lancar, 

sudah barang tentu akan menguntungkan orang tuanya masing-masing. 

Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan 

akhirnya yang terjadi adalah perceraian. Hal ini akan mengakibatkan 

bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parah lagi akan 

memutuskan tali kekeluargaan diantara kedua belah-pihak.  

Melihat fenomena dan dampak dari pernikahan dini, maka penulis 

tertarik untuk melakukan program desa binaan dengan judul: “Upaya 

Pencegahan Perkawinan Usia Dini Melalui Penyuluhan Agama dan Adat di 

Desa Sigerongan Kecamatan Lingsar Lombok Barat.  

  

B. Alasan Memilih Komunitas Saat Ini   

Adapun alasan memilih subyek dampingan ini antara lain: Pertama,  

SDM (Sumber Daya Manusia) berdasarkan latar belakang pendidikan masih 

sangat rendah. Hal tersebut ditandai dengan tingginya angka buta aksara  

dari umur sekolah sampai umur 50 tahun. Kedua, kurangnya pemahaman 

masyarakat desa Sigerongan tentang usia minimum dalam melaksanakan 

                                                             
6 Wawancara dengan Sutriawan, A.Ma (Kepala Desa Sigerongan) pada tanggal 15 Oktober 2016 
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perkawinan menurut peraturan perundang-undangan sehingga berdampak 

banyaknya para remaja yang melakukan praktek pernikahan dini atau di 

bawah umur. Ketiga, kurangnya kesadaran tentang dampak dari perkawinan 

usia dini seperti tingkat kelahiran, angka perceraian dan angka kematian 

bayi yang tinggi. Keempat, tingkat kematangan dan mentalitas pelaku 

perkawinan usia dini yang masih rendah yang seringkali mengakibatkan 

mereka menghadapi permasalahan hidup yang dihadapi dengan emosional, 

bukan berpikir panjang dan mempertimbangkan sikapnya secara matang. 

 

C. Kondisi Komunitas Yang Diharapkan 

Kondisi dampingan yang diharapkan adalah: Pertama, Penguatan 

pemahaman masyarakat tentang manfaat dan tujuan dari disyariatkan  

perkawinan dalam perspektif Islam sekaligus dalam perspektif adat. Kedua, 

tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap resiko pernikahan yang 

dilakukan pada usia dini sehingga mereka tidak terjebak untuk melakukan 

praktek pernikahan dini. Ketiga, terciptanya masyarakat sadar hukum yang 

diikuti ketundukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.   

 

D. Strategi Yang Digunakan   

Strategi yang diperguakan dalam melaksanakan program ini adalah: 

1) Observasi. Pada tahap ini dilakukan survey untuk meliht kondisi, 

pperkawinanermasalahan dan kebutuhan pada masyarakat binaan. 2) 

Ceramah. Pada tahap ini diberikan pengetahuan dan pemahaman tentang 

hakikat, fungsi, manfaat dan tujuan dari disyariatkannya perkawinan, batas 

usia perkawinan dalam hukum, begitu juga dampak dari perkawinan yang 

dilakukan di bawah umur. 3) Diskusi. Pada tahapan ini dilakukan dengan 

metode partisipatif dan tanya jawab. Pada sessi ini para peserta dapat 

berperan aktif melakukan tanya jawab untuk mengembangkan serta 

mmperdalam materi ceramah yang telah diberikan. 4) Evaluasi. Pada 

tahapan ini akan dilakukan tahapan evaluasi terhadap proses kegiatan 

penyuluhan yang telah dilakukan.    
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E. Pihak-Pihak Yang Dilibatkan 

Keterlibatan masing-masing pihak didasarkan atas pertimbangan 

konsentrasi atau bidang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. 

Beberapa pihak yang dilibatkan dalam kegiatan ini adalah:  

1. LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat) IAIN 

Mataram. Bentuk keterlibatan dari lembaga ini adalah sebagai pemegang 

kebijakan dalam menentukan dan menetapkan program desa binaan 

sekaligus men-support dosen-dosen pengabdi dalam melaksanakan program 

terkait.  

2. Pemerintah Desa beserta jajarannya. Pemerintah desa penting dilibatkan 

untuk membangun sinergi dengan anggota pelaksana dan memudahkan 

koordinasi antar pemerintah di tingkat desa. Selanjutnya mendorong 

terlaksananya kegiatan ini serta memfasilitasi dalam bentuk menyediakan 

akomodasi atau fasilitas tempat pelatihan.  

3. Narasumber. Bentuk keterlibatannya adalah memberikan pencerahan kepada 

para peserta mengenai teori-teori dan konsep-konsep operasional mengenai 

upaya pencegahan pernikahan dini melalui pendekatan agama dan adat.  

4. Pengurus Masjid dan Remaja Masjid sebagai garda terdepan untuk di mana 

keterlibatannya adalah untuk mensosialisasikan upaya pencegahan 

pernikahan dini melalui pendekatan agama dan adat. 

5. Kelompok majlis ta’lim dan guru-guru TPA/TPQ. Keterlibatannya untuk 

upaya pencegahan pernikahan dini melalui pendekatan agama dan adat.. 

Pelibatan dan keterkaitan antar institusi tersebut sebagai bentuk 

kontribusi masing-masing lembaga terhadap tugas pokok dan fungsi 

(tupoksi) masing-masing.  

 

F. Resources Yang Dimiliki 

1. Gambaran Umum Desa Sigerongan7 

                                                             
7 Profile Desa Sigerongan 2013, diambil pada tanggal pada 15 Oktober, 2016 
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Desa Sigerongan secara administratif merupakan bagian dari desa 

yang masuk dalam wilayah Kecamatan Lingsar dan termasuk desa induk 

yang berhasil memekarkan satu desa yaitu desa Karang Bayan. Saat ini 

penataan diberbagai sektor terus dilakukan dengan keterbatasan dalam 

berbaga hal seperti penyelenggaraan pemerintahan desa yang masih serba 

kekurangan, ditambah dengan SDM (Sumber Daya Manusia) aaratur desa 

yang masih minim sekali.  

Sejak Tahun 2013 tiang pancang pembangunan desa Sigerongan 

mulai ditanam sebagai tanda dimulainya pembangunan desa Sigerongan. 

Pembangunan desa Sigerongan menghadapi keterbatasan dalam segala 

bidang, terutama bidang ekonomi yang menyangkut hajat hidup masyarakat, 

begitu juga dalam bidang pembangunan infrastruktur terutama kantor desa 

sebagai pusat pemerintahan desa. Dalam sejarahnya Desa Sigerongan 

berdiri pada tahun 1938. Pada kurun waktu 76 tahun Desa Sigerongan telah 

berganti Kepala Desa sebanyak 12 kali, diantaranya: Amaq Sarilah (tahun 

1938-1941), L. Ahmad/ H. Ach. Sa’rani (tahun 1942-1950), Diasih 

(tahun 1951-1952), A. Dirana (tahun 1953-1954), Salihin (tahun 1954-

1959), Muhamad/sukian (tahun 1960-1961), Gunarim (tahun 1962-1966), 

Salihin (tahun 1967-1968), Arina (tahun 1969-1991), Sunar (tahun 

1992-2001), H. Muchtar Zen (tahun 2001-2006), Mustiadi (tahun 2007-

2010), Sutriawan, AM.a (tahun 2013-sekarang).  

Desa Sigerongan pada awalnya terdiri dari 10 dusun, antara lain: 

Dusun Sigerongan, Dusun Embungpas Barat, Dusun Embungpas Timur, 

Dusun Repok Pancor, Dusun Berembeng Barat, Dusun Berembeng Timur, 

Dusun Peresak Barat, Dusun Peresak Timur, Dusun Kerang Bayan Barat, 

Dusun Kerang Bayan Timur. 

Kemudian pada Tahun 1999 Desa Sigerongan dimekarkan menjadi 2 

desa, yakni Desa Sigerongan dan Desa Kerang Bayan. Desa Kerang Bayan 

sendiri pada waktu itu dipimpin oleh Kepala Desa bernama H. Helmi 

Albayani, sedangkan Desa Sigerongan dipimpin oleh Pak Sunar. Demikian 

pula dengan wilayah teritorial Desa Sigerongan, yang semula 10 dusun kini 
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menjadi 5 (lima) dusun, yang kemudian berkembang menjadi 6 dusun. Ke-6 

(enam) Dusun tersebut  antara lain: Desa Sigerongan, Dusun Embungpas 

Barat, Dusun Embungpas Timur, Dusun Berembeng Barat, Dusun Repok 

Pancor dan, Dusun termuda yakni Dusun Jati Mekar.  

1. Keadaan Geografi 

Secara geografis wilayah Desa Sigerongan berbatasan langsung 

dengan Kota Mataram dengan batas-batas wilayah yakni: Sebelah utara: 

Desa Duman dan desa Langko, Sebelah selatan: Desa Bug-Bug dan desa 

Peteluan Indah, Sebelah barat: Kelurahan Sayang-sayang, Sebelah timur: 

Desa Karang Bayan. Kantor kepala desa berada di wilayah dusun 

Sigerongan sekaligus sebagai pusat pemerintahan. 

Wilayah desa sigerongan diapit oleh dua aliran sungai yaitu Sungai 

Jangkok sebagai batas wilayah Desa Sigerongan, Sungai Mango juga 

sebagai batas wilayah dengan wilayah Kota Mataram yaitu Kelurahan 

Sayang-Sayang.  

Kondisi iklim di sebagian besar desa Sigerongan tidak jauh beda 

dengan kondisi iklim wilayah kecamatan Lingsar, bahkan desa Sigerongan 

mempunyai dua musim yaitu musim kemarau yang berlangsung antara 

bulan Juni hingga Agustus dan musim hujan antara bulan September hingga 

Mei dengan temperatur udara pada tahun 2009 rata-rata berkisar antara 

22,220C- 30,460C dan suhu maksimum terjadi pada bulan oktober dengan 

suhu 32,10 0C serta suhu minimum 20,700C terjadi pada bulan Juni. 

Kelembaban udara berkisar antara 81,58% , kelembaban udara maksimum 

terjadi pada bulan Maret dan November sekitar 86%  sedangkan 

kelembaban minimum terjadi pada bulan September dan Agustus sekitar 

77% . 

2. Keadaan Sosial  

a. Sumber Daya Alam 

Potensi sumber daya alam di desa Sigerongan meliputi sumber daya 

alam non hayati yaitu: air, perikanan, adalah sektor unggulan terbesar dan 

juga lahan pertanian (kangkung dan sayur), peternakan, sedangkan sumber 
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daya alam hayati yaitu perkebunan, flora dan fauna khususnya tata guna dan 

intesifikasi lahan.  

Sumber daya air di Desa Sigerongan terdiri dari air dan tanah 

(akifer) termasuk mata air dan air permukaan. Berdasarkan atas besaran 

curah hujan pertahun, hujan lebih dan evapotranspirasi tahunan yang akan 

berpengaruh terhadap air meteorologis sesuai dengan gradasi sebaran curah 

hujan. 

b. Sumber Daya Manusia 

Adapun kondisi sumber daya manusia secara umum menurut latar 

belakang pendidikan masih sangat rendah, sesuai dengan pendataan tahun 

2009 yang lalu bahwa angka buta aksara dari usia sekolah sampai usia 50 

tahun ke atas tercatat sebanyak 211 jiwa yang tidak mampu membaca dan 

menulis (buta aksara) dan kondisi tersebut rata-rata di semua dusun yang 

ada. Jumlah penduduk: 6.293 jiwa (Laki-laki: 3.106 jiwa, Perempuan: 3.187 

jiwa, Kepala Keluarga: 1.938 jiwa). 

c. Prasarana dan Sarana  

Prasarana Pendidikan di Desa Sigerongan trdiri dari Gedung TK / 

Paud berjumlah 5 Unit, Gedung SD/MI berjumlah 4 Unit, Gedung SMP 

berjumlah 1 Unit, Gedung SMA berjumlah 1 Unit. Sedangkan Prasarana 

Transportasi terdiri dari Jalan Kabupaten sepanjang 7.000 𝑚2, Jalan 

Lingkungan sepanjang 5.000  𝑚2, Jalan Usaha Tani sepanjang 6.000  𝑚2. 

Sementara itu Prasaran Ibadah terdiri dari Masjid yang berjumlah 5 Unit, 

dan Mushola berjumlah 8 Unit. 

3. Keadaan Ekonomi 

Mata pencaharian penduduk masih di dominasi sebagai buruh tetapi 

sudah mulai bergeser dari sektor primer, penerapan tehnologi pada usaha 

pertanian, kerajinan, dan sektor sekunder mulai berkembang. Meskipun 

dalam pendataan terakhir mengindikasikan adanya perkembangan di tingkat 

ekonomi masyarakat akan tetapi dari 1.938 kepala keluarga yang ada, 

sebanyak 845 KK masih tergolong miskin atau berdasarkan prosentasi 

sekitar 43% masih tergolong tidak mampu (sumber data Jamkesmas dan 
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Jamkesda) itupun masih banyak kepala keluarga yang mengajukan Surat 

Keterangan Tidak Mampu untuk mendapatkan rekomendasi pembebasan 

dari biaya rumah sakit atau pendidikan anaknya. Hal tersebut menunjukkan 

betapa masih lemahnya kondisi ekonomi masyarakat karena di samping 

IPM masyarakat masih rendah juga disebabkan sumber mata pencaharian 

dan angkatan kerja sangat rendah. 

Persentase warga yang bekerja di desa Sigerongan lebih banyak 

daripada masyarakat yang belum bekerja. Hal ini menandakan bahwa 

masyarakat di desa Sigerongan  memang memiliki potensi yang cukup layak 

untuk dikembangkan lebih lanjut dengan dukungan pemerintah secara 

maksimal. Terutama dalam hal pertanian,  peternakan dan perikanan.  

Masyarakat di desa Sigerongan selain memiliki pekerjaan tetap, 

mereka juga mengisi waktu luang mereka khususnya ibu-ibu untuk 

membuat kerajinan tangan berupa ulatan (ketak). Pola yang selama ini 

diusung dalam bidang ini adalah: pengadaan bahan baku disediakan oleh 

para pengepul, yang kemudian dibeli oleh pengrajin biasanya dibayar 

didepan setelah barang kerajinan selesai dibuat. Begitu barang kerajinan 

selesai, barang itu nantinya akan dijual juga pada pengepul yang 

bersangkutan dengan harga yang cukup rendah. Selisih harga bahan baku 

yang pernah diambil oleh pengrajin dengan harga barang kerajinan itulah 

yang kemudian akan diterima oleh pengrajin. Dari hasil tinjauan lapangan 

dan dialog dengan masyarakat setempat, jumlah itu cukup minim untuk 

ukuran barang kerajinan yang proses pembuatannya cukup rumit dan cukup 

memakan waktu. Sebagai sebuah perbandingan, dari satu barang kerajinan 

yang dibuat kira-kira selama dua hari dengan bahan baku seharga RP. 

25.000, nantinya akan dibayar pengepul dengan harga Rp.40. 000, artinya 

uang yang didapat pengrajin berkisar Rp. 15.000,- (dari selisih harga bahan 

baku dengan harga barang yang dijual pengrajin pada pengepul) sementara 

para pengepul bisa menjual barang yang sama dengan harga Rp. 60. 000,- 

Pola lain yang diterapkan adalah dengan sistem upah. Pengrajin 

berperan sebagai buruh yang mendapat upah dari pengepul. Pola ini 
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berdasarkan pada tingkat kesulitan dan model barang yang akan dikerjakan, 

dengan nilai upah yang berbeda antara satu barang dengan barang yang lain. 

Dari dua pola yang berlaku di masyarakat dalam kaitannya dengan 

bidang kerajinan ini cukup merugikan masyarakat sebagai pengrajin. 

Pengepul merupakan pihak yang paling diuntungkan dengan adanya dua 

pola ini. Implikasinya, adalah penghasilan tidak merata meski mereka 

bergerak dalam bidang yang sama, dengan realita kesejahteraan hidup hanya 

bisa dinikmati oleh mereka yang memiliki modal. 

4. Potensi Kelembagaan 

a. Lembaga Pemerintahan: pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa, 

Sekretaris Desa, Staf Desa berjumlah enam orang, Dusun berjumlah enam 

juga dan BPD berjumlah 11 orang.  

b. Lembaga kemasyarakatan 

1. Lembaga adat yaitu: 

a) Kelompok Kesenian antara lain: 1) Kecimol dusun Embungpas. 2). Kecimol 

dusun Repok Pancor.  

b) Kelompok Olah Raga yakni sepak bola di setiap dusun 

c) Kelompok Kematian 

1) Kelompok Zikir Zaman: 1). Dusun Repok Pancor 2). Dusun Embungpas 3). 

Dusun Berembeng 

d) Majlis Ta’lim 

e) Kelompok Merarik 

f) Kelompok Hiziban 

g) Kelompok Sadar Wisata yakni ada di Dusun Repok pancor (Wisata Kuliner) 

h) Kelompok-kelompok Usaha 

Dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan pembinaan 

anak remaja telah terbentuk TP-Penggerak PKK Desa yang beranggotakan 

35 orang dan di tiap dusun dibentuk kelompok-kelompok PKK Dusun, 

sedangkan di dusun diadakan pembinaan kader yaitu: Kader Posyandu 

sebanyak 30 orang masing-masing dusun 5 orang, Kader Desa Wisma 

sebanyak 149 orang. 
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Dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat, telah ada di Desa 

Sigerongan beberapa Kelompok Pamswakarsa antara lain: Pamswakarsa 

Ta’awun (Dusun Berembeng Barat), Pamswakarsa antara dusun. 

 

G. Instrumen pengabdian 

NO TUJUAN SASARAN MATERI 
TINGKAT 

SERAPAN  

1 Dapat 

memahami 

hakikat 

perkwinan usia 

dalam konsep 

agama 

Remaja, 

Karang 

Taruna, Ibu-

ibu PKK, 

Pengurus 

Masjid 

Hakikat 

perkwinan 

usia dalam 

konsep agama 

Memahami 

Menalar 

Mengaplikasikan 

 

2 Dapat 

memahami 

fungsi 

perkwinan usia 

dalam konsep 

agama 

Remaja, 

Karang 

Taruna, Ibu-

ibu PKK, 

Pengurus 

Masjid 

Fungsi 

perkwinan 

usia dalam 

konsep agama 

Memahami 

Menalar 

Mengaplikasikan 

 

3 Dapat 

memahami 

tujuan 

perkwinan usia 

dalam konsep 

agama 

Remaja, 

Karang 

Taruna, Ibu-

ibu PKK, 

Pengurus 

Masjid 

Tujuan 

perkwinan 

usia dalam 

konsep agama 

Memahami 

Menalar 

Mengaplikasikan 

 

4 Dapat 

memahami 

hakikat 

perkwinan usia 

dalam konsep 

adat 

Remaja, 

Karang 

Taruna, Ibu-

ibu PKK, 

Pengurus 

Masjid 

Hakikat 

perkwinan 

usia dalam 

konsep adat 

Memahami 

Menalar 

Mengaplikasikan 

 

5 Dapat 

memahami 

fungsi 

perkwinan usia 

dalam konsep 

adat 

Remaja, 

Karang 

Taruna, Ibu-

ibu PKK, 

Pengurus 

Masjid 

Fungsi 

perkwinan 

usia dalam 

konsep adat 

Memahami 

Menalar 

Mengaplikasikan 

 

6 Dapat 

memahami 

tujuan 

perkwinan usia 

dalam konsep 

adat 

Remaja, 

Karang 

Taruna, Ibu-

ibu PKK, 

Pengurus 

Masjid 

Tujuan 

perkwinan 

usia dalam 

konsep adat 

Memahami 

Menalar 

Mengaplikasikan 
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7 Hukum 

penikahan usia 

dini dalam 

prespektif 

agama 

Remaja, 

Karang 

Taruna, Ibu-

ibu PKK, 

Pengurus 

Masjid 

Hukum 

penikahan 

usia dini 

dalam 

prespektif 

agama 

Memahami 

Menalar 

Mengaplikasikan 

 

8 Hukum 

penikahan usia 

dini dalam 

prespektif adat 

Remaja, 

Karang 

Taruna, Ibu-

ibu PKK, 

Pengurus 

Masjid 

Hukum 

penikahan 

usia dini 

dalam 

prespektif 

adat 

Memahami 

Menalar 

Mengaplikasikan 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

 

A. Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam  

        Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum 

berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun 

tumbuh-tumbuhan1. Pengaturan pernikahan oleh agama Islam sangatlah 

perlu, karena dengan adanya pernikahan ini akan berakibat pada banyak hal, 

seperti tentang wali nikah dan hak-hak ahli waris. 

Menurut Menurut Sayuti Thalib pernikahan adalah perjanjian suci 

membentuk keluarga antara seorang pria dengan seorang wanita2.  

Sedangkan Imam Syafi’i memberikan definisi nikah ialah “akad 

yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan 

wanita3. 

  Pengertian pernikahan atau perkawinan menurut Ulama Syafi’iyah 

adalah suatu akad perjanjian yang mengandung unsur memperbolehkan 

melakukan hubungan suami istri dengan lafazh إنكاح (nikah) atau تزويج 

(kawin)4. Karena selesai melangsungkan akad nikah, masing-masing pihak 

menjadi halal untuk mendapatkan kenikmatan dari pasangannya dalam 

bingkai yang dibenarkan oleh syar’i.  

        Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau 

perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan 

perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang 

                                                             
1 Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, 1403 H./1983 M : II, hal. 5.  

2 Sayuti Talib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta; UI Press, 1986), hal. 73. 

3 M. Idris Ramulyo, Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Peradilan Agama dan Perkawinan 

Islam, (Jakarta : Hill.Co., 1984), hal. 2 

4 Yusuf Ad-Duraiwisy,  Az-Azwaj Al-Urfi, Haqiqatuhu, wa Ahkamuhu, wa Atsaruhu, wa Al-

Ankihah Dzat Ash-Shilah Bihi – Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah,  2010, hal. 17 
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diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi 

Allah5.  

        Menurut hukum Islam, pernikahan itu harus memenuhi rukun 

dan syarat, karena ia merupakan akad (perjanjian) yang sangat kuat 

(mitsaqan ghalidzan), sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur’an. (Q.S An-

Nisa ayat 21) 

        Yang dimaksud dengan rukun akad nikah adalah unsur-unsur 

pernikahan yang harus ada dalam pelaksanaan akad nikah. Bila unsur-unsur 

ini telah ada, maka akad nikah baru bisa dilaksanakan. Adapun rukun 

pernikahan dalam hukum Islam adalah: Pertama, Shighah, yakni lafazh ijab 

kabul yang diutarakan secara berurutan antara wali dari mempelai wanita 

dengan calon suami. Kedua, dua pihak yang melangsungkan akad nikah 

(mempelai laki-laki dan  perempuan) yang akan menikah, yang  mana  

kedua pihak tersebut terbebas dari sebab yang menghalangi pernikahan 

antara keduanya. 

        Sedangkan syarat dari akad nikah juga harus ada dan bila tidak 

terpenuhi, maka akad nikah tersebut mejadi tidak sah. Syarat-syarat akad 

nikah adalah: Pertama, Wali, bila akad nikah tidak ada wali bagi mempelai 

perempuan maka tidak sah pernikahannya. Kedua, Isyhad (saksi), yang 

jumlahnya minimal 2 orang. Ketiga, Dua orang mempelai yang akan 

menikah harus jelas orang, mengenai nama, ciri-cirinya atau isyaratnya 

sehingga tidak salah menikahkan orangnya. Keempat, Kerelaan antara 

kedua mempelai. Kelima, Shadaq (mahar atau mas kawin)6.  

        Mahar dalam KHI masuk dalam keharusan dalam perkawinan 

sesuai dengan pasal 30 KHI yang menyatakan “Calon mempelai pria wajib 

membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah bentuk dan 

jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.”  

                                                             
5 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 

1980, hal. 11 

6 Yusuf Ad-Duraiwisy, Az-Azwaj Al-Urfi, Haqiqatuhu, wa Ahkamuhu, wa Atsaruhu, wa Al-

Ankihah Dzat Ash-Shilah Bihi – Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah,, 2010, hal. 40.  



16 
 

 

B. Pernikahan dalam Perspektif Hukum Positif 

Dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, pada pasal 

1 disebutkan, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa”7.  

        Adapun tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

yang tertuang dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 

1991, pasal 3 dikatakan, “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan 

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”8. Di 

dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 menyebutkan: “Untuk 

melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon Isteri, wali nikah, 

dua orang saksi dan ijab kabul”9. 

 

C. Pernikahan Dini menurut Islam  

Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan 

terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal 

Islam ini, satu diantaranya adalah menjaga jalur keturunan (hifdzu al nasl). 

Oleh sebab itu, Syekh Ibrahim dalam bukunya al-Bajuri menuturkan 

bahwa  agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan 

legalitas agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak 

mensyari’atkan pernikahan, niscaya geneologi (jalur keturunan) akan 

semakin kabur.10   

                                                             
7 Pedoman Penghulu, Departemen Agama R.I., Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 

2008, hal.  234. 

8 Bahan Penyuluhan Hukum, UU. No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU. No. 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, Inres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,Departemen 

Agama R.I., Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2003, 

hal. 167.  

9 Bahan Penyuluhan Hukum, Departemen Agama R.I., 2003, hal. 169. 

10 Ibrahim, al Bajuri (Semarang: Toha Putra, Semarang), vol.2, hal. 90. 
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Antara agama dan negara terjadi perselisihan dalam memaknai 

pernikahan dini. Pernikahan yang dilakukan melewati batas minimnal 

Undang-undang Perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah 

pernikahan dini menurut negara dibatasi dengan umur. Sementara dalam 

kaca mata agama, pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh 

orang yang belum baligh. 

Terlepas dari semua itu, masalah pernikahan dini adalah isu-isu kuno 

yang sempat  tertutup oleh tumpukan lembaran sejarah. Dan kini, isu 

tersebut kembali muncul ke permukaan. Hal ini tampak dari betapa 

dahsyatnya benturan ide yang terjadi antara para sarjana Islam klasik dalam 

merespons kasus tersebut.  

Pendapat yang digawangi Ibnu Syubromah menyatakan bahwa 

agama melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum usia baligh). 

Menurutnya, nilai esensial pernikahan  adalah memenuhi kebutuhan 

biologis, dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak 

terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan 

pokok pernikahan.  

Ibnu Syubromah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks. 

Memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis, dan kultural yang 

ada. Sehingga dalam menyikapi pernikahan Nabi Saw dengan Aisyah (yang 

saat itu berusia usia 6 tahun), Ibnu Syubromah menganggap sebagai 

ketentuan khusus bagi Nabi Saw yang tidak bisa ditiru umatnya.       

Sebaliknya, mayoritas pakar hukum Islam melegalkan pernikahan 

dini. Pemahaman ini merupakan hasil interpretasi dari QS. al Thalaq: 4. 

Disamping itu, sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi Baginda Nabi 

dalam usia sangat muda. Begitu pula pernikahan dini merupakan hal yang 

lumrah di kalangan sahabat. 

Bahkan sebagian ulama menyatakan pembolehan nikah dibawah 

umur sudah menjadi konsensus pakar hukum Islam. Wacana yang 

diluncurkan Ibnu Syubromah dinilai lemah dari sisi kualitas dan kuantitas, 
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sehingga gagasan ini tidak dianggap. Konstruksi hukum yang di bangun 

Ibnu Syubromah sangat rapuh dan mudah terpatahkan11.  

Imam Jalaludin Suyuthi pernah menulis  dua hadis yang cukup 

menarik dalam kamus hadisnya. Hadis pertama adalah ”Ada tiga perkara 

yang tidak boleh diakhirkan yaitu shalat ketika datang waktunya, ketika ada 

jenazah, dan wanita tak bersuami ketika (diajak menikah) orang yang 

setara/kafaah”12.  

Hadis Nabi kedua berbunyi, ”Dalam kitab taurat tertulis bahwa 

orang yang mempunyai anak perempuan berusia 12 tahun dan tidak segera 

dinikahkan, maka anak itu berdosa dan dosa tersebut dibebankan atas orang 

tuanya”13.  

Al-Quran dan Sunnah Nabi tidak menetapkan usia tertentu untuk 

perkawinan. Ini karena pada dasarnya, Al-Quran tidak merinci persoalan-

persoalan yang dapat mengalami perubahan akibat perkembangan masa atau 

perbedaan situasi dan pelaku. Yang dirincinya adalah hal-hal yang 

dibutuhkan manusia tetapi tidak dapat terjangkau oleh nalarnya, seperti 

persoalan-persoalan metafisika. Dalam konteks perkawinan, Al-Quran dan 

Sunnah antara lain menetapkan tujuan perkawinan. Suami istri – menurut 

Al-Quran hendaknya topang-menopang (istri-istri adalah pakaian buat kamu 

(wahai suami) dan kamupun pakaian buat mereka (Q.S. Al-Baqarah [2]: 187 

) dan saling bermusyawarah (Q.S. Ath-Thalaq [65]: 6). Bagaimana itu dapat 

diwujudkan kalau istri belum memcapai tingkat mental, emosional, dan 

spiritual yang dapat mendukung tujuan tersebut. Istri oleh Nabi diserahi 

tugas pokok yaitu mengurus rumah tangga. Bahkan boleh jadi dewasa ini 

lebih dari itu, karena pada hakikatnya fungsi keluarga bukan hanya 

reproduksi, atau ekonomi, tetapi lebih dari itu antara lain fungsi sosialisai 

dan pendidikan. Bagaimana mungkin seorang anak berumur enam belas 

tahun – yakni belum tamat Sekolah Menengah Atas dapat melaksanakan 

                                                             
11 Ibnu Hajar al ’Asqalani, Fathul Bari vol.9 hlm.237 Darul Kutub Ilmiah, Beirut.  

12 Jalaluddin Suyuthi, Jami’ al Shaghir hlm.210 Darul Kutub Ilmiah, Beirut.  

13 Ibid, 501 
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fungsi tersebut, kalau dia sendiri belum siap secara fisik, mental, dan 

spiritual? 

Jangankan perkawinan, menyerahkan harta kepada anak yatim telah 

mencapai usia dewasa pun tidak diperkenankan Al-Quran (Q.S. an-Nisaa’ 

[4]: 6)- walau harta itu adalah miliknya yang berada di tangan wali, kecuali 

setelah sang wali mengujinya dan menemukannya telah mencapai apa yang 

dinamai oleh Al-Quran rusyd. Kata ini bukan sekadar berarti kemampuan 

fisik atau nalar tetapi juga kesehatan mental dan spiritual. Memang bisa saja 

ada seorang yang telah melampaui usia delapan belas atau bahkan dua puluh 

tahun tapi ia dinilai belum dewasa, sehingga belum dapat diberi tanggung 

jawab. 

Sekali lagi Islam tidak menetapkan batas tertentu bagi usia 

perkawinan. Itu sebabnya ditemukan dalam literatur hukum Islam aneka 

pendapat ulama dan mazhab menyangkut batas minimal usia calon suami 

dan istri. 

Ketetapan hukum yang berlaku di negara-negara berpenduduk 

muslim pun, menyangkut usia tersebut, berbeda-beda. Bahkan dalam satu 

negara perubahan terjadi akibat perkembangan masa. Di Aljazair –misalnya 

– pada mulanya delapan belas tahun bagi pria dan enam belas tahun bagi 

wanita, lalu dua puluh satu tahun bagi pria dan delapan belas tahun bagi 

wanita, lalu sembilan belas tahun bagi keduanya. 

Perbedaaan dan perubahan itu dapat dibenarkan karena kata ulama: ” 

Kita tidak dapat serta merta meniru sepenuhnya ketetapan hukum yang lalu 

– walau kasusnya sama – karena ada empat fakor yang harus selalau 

dipertimbangkan sebelum menetapkan hukum, yaitu: Masa; Tempat; 

Situasi; dan Pelaku. 

Yang menikah dengan wanita di bawah umur atau yang 

membenarkannya -dengan dalih bahwa Rasul melakukannya terhadap 

Aisyah, adalah picik menurut Imam As-sayuthi dan jahil menunrut mantan 

Mufti Mesir Syekh Ali Jumah, bahkan angkuh karena dia mempersamakan 

dirinya dengan Rasulullah. Memang tidak semua yang beliau lakukan boleh 
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kita ikuti dan amalkan apalagi dalam hal perkawinan. Bahkan di sisi lain, 

tidak jarang apa yang ditetapkan Rasul saw. diubah oleh pakar atau generasi 

sesudah beliau, karena ada perkembangan baru demi meraih kemaslahatan 

yang lebih besar atau menghindari mudharrat. Dalam hal ini cukup banyak 

contoh yang dapat dikemukakan . 

Dalam konteks usia perkawinan, para pakar harus mampu 

memelajari perkembangan masa dan situasinya sambil memerhatikan tujuan 

perkawinan serta kondisi masyarakat14. 

 

D. Pernikahan Dini Menurut Adat Sasak 

Masyarakat Lombok Suku Sasak di NTB sendiri memiliki budaya 

kawin lari yang dikenal dengan istilah “Merarik”. Merarik adalah tradisi 

yang dilakukan seorang laki-laki yang ingin menikah dengan perempuan 

yang dia pilih dengan melarikan anak perempuan tersebut tanpa persetujuan 

orang tua dan keluarga pihak perempuannya.  

Jika anak perempuan tersebut sudah dilarikan, maka konsekuensinya 

perempuan dan pihak keluarga harus setuju melakukan pernikahan itu. 

Namun, ada juga merarik dengan contoh yang dilakukan oleh pasangan 

muda yang sudah berencana menikah yang tidak direstui orang tua, 

kemudian melakukan merarik (kawin lari). Contoh lainnya, merarik yang 

orang tua dari kedua belah pihak sudah merencanakannya, namun anak 

perempuannya yang tidak setuju untuk merarik dengan pilihan orang 

tuanya, sehingga merarik menimbulkan kesan paksaan.  

Banyak pihak berpandangan bahwa adat Lombok Suku Sasak 

sebagai salah satu alasan penyumbang legalisasi pernikahan dini (dalam 

istilah bahasa Sasak disebut dengan Merarik Kodeq). Hal itu disebabkan 

karena yang melakukan merarik ini adalah anak-anak usia sekolah. 

Walaupun sebenarnya pemahaman adat yang benar tidak seperti yang 

dilakukan oleh masyarakat Lombok Suku Sasak kebanyakan.  

                                                             
14 (http://makassar.tribunnews.com/2014/12/20/islam-melarang-pernikahan-dini-ini-

penjelasannya) 

 

http://makassar.tribunnews.com/2014/12/20/islam-melarang-pernikahan-dini-ini-penjelasannya
http://makassar.tribunnews.com/2014/12/20/islam-melarang-pernikahan-dini-ini-penjelasannya
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Tetapi yang menjadi permasalahan, seringkali pemangku adat secara 

tidak langsung meresmikan perkawinan tersebut, walaupun perempuan akan 

menjadi istri kedua ataupun ketiga dari laki-laki yang melarikannya. 

Sehingga seringkali tokoh desa, adat dan agama menjadi pelaku utama yang 

melegalkan kondisi tersebut. Ditambah lagi dari pihak keluarga si 

perempuan tidak melakukan suatu penentangan (pasrah) ataupun tidak 

bertindak sebagai orang tua yang tanggap untuk masa depan anak 

perempuannya yang dia nikahkan di usia sekolah, sehingga seolah-olah 

mereka menyetujui jika anak perempuannya dinikahkan seperti itu. 

Akibat dari merarik kodeq adalah tidak dicatatkannya pernikahannya 

pada lembaga resmi pernikahan, sehingga pasangan menikah tidak memiliki 

akta nikah yang akan berdampak terhadap status anak yang dilahirkan tidak 

memiliki akta kelahiran juga. Sehingga, anak terhambat dalam memperoleh 

hak-hak sipilnya. 

Jika dikaitkan dalam bidang kesehatan, merarik kodeq dapat 

mempengaruhi kesehatan reproduksi juga. Ketika seorang perempuan sudah 

melakukan hubungan seksual di bawah usia 20 tahun, perempuan tersebut 

memiliki resiko besar untuk mengidap kanker serviks. Kanker serviks atau 

yang disebut juga sebagai kanker mulut rahim merupakan salah satu 

penyakit kanker yang paling banyak ditakuti kaum wanita. Berdasarkan data 

yang ada, dari sekian banyak penderita kanker di Indonesia, penderita 

kanker serviks mencapai sepertiganya.  

Dari data WHO tercatat bahwa setiap tahun ribuan wanita meninggal 

karena penyakit kanker serviks ini dan meruupakan jenis kanker yang 

menempati peringkat teratas sebagai penyebab kematian wanita dunia. 

Selain kanker serviks, jika perempuan tersebut mengandung, akan besar 

kemungkinan mengalami keguguran yang diakibatkan belum mampunya 

rahim perempuan muda untuk menahan beban bayi. Sehingga akan 

mengakibatkan perempuan yang seharusnya menjadi ibu malah meninggal. 

Masih ada banyak lagi akibat dari merarik kodeq ini yang membuat 
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perlunya peraturan yang mengatur masalah merarik kodeq atau pernikaahan 

dini.  

 

D. Faktor Penyebab Pernikahan Dini  

Dari banyak kasus pernikahan dini yang terjadi umumnya disebabkan 

karena: 

1. Faktor Pendidikan. 

Peran pendidikan anak-anak sangat mempunyai peran yang besar. 

Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi 

waktu dengan bekerja. Saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, 

sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri. 

Hal yang sama juga jika anak yang putus sekolah tersebut 

menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka 

akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah 

menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika diluar kontrol membuat 

kehamilan di luar nikah. 

Disini, terasa betul makna dari wajib belajar 9 tahun. Jika asumsi 

kita anak masuk sekolah pada usia 6 tahun, maka saat wajib belajar 9 tahun 

terlewati, anak tersebut sudah berusia 15 tahun. Di harapkan dengan wajib 

belajar 9 tahun (syukur jika di kemudian hari bertambah menjadi 12 tahun), 

maka akan punya dampak yang cukup signifikan terhadap laju angka 

pernikahan dini. 

2. Faktor Pemahaman Agama. 

Disebutkan ini sebagai pemahaman agama, karena ini bukanlah 

sebagai doktrin. Ada sebagian dari masyarakat kita yang memahami bahwa 

jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis, telah terjadi pelanggaran 

agama. Dan sebagai orang tua wajib melindungi dan mencegahnya dengan 

segera menikahkan anak-anak tersebut. 

Ada satu kasus, dimana orang tua anak menyatakan bahwa jika anak 

menjalin hubungan dengan lawan jenis merupakan satu: “perzinahan”. Oleh 

karena itu sebagai orang tua harus mencegah hal tersebut dengan segera 
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menikahkan. Saat mejelishakim menanyakan anak wanita yang belum 

berusia 16 tahun tersebut, anak tersebut pada dasarnya tidak keberatan jika 

menunggu dampai usia 16 tahun yang tinggal beberapa bulan lagi. Tapi 

orang tua yang tetap bersikukuh bahwa pernikahan harus segera 

dilaksanaka. Bahwa perbuatan anak yang saling sms dengan anak laki-laki 

adalah merupakan “zina”. Dan sebagai orang tua sangat takut dengan azab 

membiarkan anak tetap berzina. 

3. Faktor telah melakukan hubungan biologis. 

Ada beberapa kasus, diajukannya pernikahan karena anak-anak telah 

melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. Dengan kondisi seperti 

ini, orang tua anak perempuan cenderung segera menikahkan anaknya, 

karena menurut orang tua anak gadis ini, bahwa karena sudah tidak perawan 

lagi, dan hal ini menjadi aib. Tanpa mengenyampingkan perasaan dan 

kegalauan orang tua, saya menganggap ini sebuah solusi yang kemungkinan 

di kemudian hari akan menyesatkan anak-anak. Ibarat anak kita sudah 

melakukan suatu kesalahan yang besar, bukan memperbaiki kesalahan 

tersebut, tetapi orang tua justru membawa anak pada suatu kondisi yang 

rentan terhadap masalah. Karena sangat besar di kemudian hari perkawinan 

anak-anak tersebut akan dipenuhi konflik. 

4. Hamil sebelum menikah 

Hal ini dipisahkan dari faktor penyebab di atas, karena jika kondisi 

anak perempuan itu telah dalam keadaan hamil, maka orang tua cenderung 

menikahkan anak-anak tersebut. Bahkan ada beberapa kasus, walau pada 

dasarnya orang tua anak gadis ini tidak setuju dengan calon menantunya, 

tapi karena kondisi kehamilan si gadis, maka dengan terpaksa orang tua 

menikahkan anak gadis tersebut. Bahkan ada kasus, justru anak gadis 

tersebut pada dasarnya tidak mencintai calon suaminya, tapi karena terlanjur 

hamil, maka dengan sangat terpaksa mengajukan permohonan dispensasi 

kawin. 

Ini semua tentu menjadi hal yang sangat dilematis. Baik bagi anak 

gadis, orang tua bahkan hakim yang menyidangkan. Karena dengan kondisi 



24 
 

seperti ini, jelas-jelas perkawinan yang akan dilaksanakan bukan lagi 

sebagaimana perkawinan sebagaimana yang diamanatkan UU bahkan 

agama. Karena sudah terbayang di hadapan mata, kelak rona perkawinan 

anak gadis ini kelak. Perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan rasa cinta 

saja kemungkinan di kemudian hari bias goyah, apalagi jika perkawinan 

tersebut didasarkan keterpaksaan.  

 

E. Hukum Yang Berkaitan dengan Pernikahan Usia Dini 

Hukum umum tersebut yang terpenting adalah kewajiban memenuhi 

syarat-syarat sebagai persiapan sebuah pernikahan.  Kesiapan nikah dalam 

tinjaun fiqih paling tidak diukur dengan 3 (tiga) hal, yaitu15: 

Pertama, kesiapan ilmu. yaitu kesiapan tentang pemahaman hukum-

hukum fiqih yang berkaitan dengan urusan pernikahan, baik hukum sebelum 

menikah, seperti hukum khitbah (melamar), pada saat nikah, seperti syarat 

dan rukun aqad nikah, maupun sesudah nikah, seperti hukum nafkah, thalak, 

dan ruju`. Syarat pertama ini didasarkan pada prinsip bahwa fardhu ain 

hukumnya bagi seorang muslim mengetahui hukum-hukum perbuatan yang 

sehari-hari dilakukannya atau yang akan segera dilaksanakannya. Selain itu 

kewajiban menuntut ilmu tidak boleh dilalaikan. Sebab, di samping 

menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim (HR. Ibnu Majah), menuntut 

ilmu juga merupakan amanat dari orang tua yang wajib dilaksanakan. 

Syariat Islam telah mewajibkan kita untuk selalu memelihara amanat 

dengan sebaik-baiknya, dan ingatlah bahwa melalaikan amanat adalah dosa 

dan ciri seorang munafik.  

Kedua, kesiapan materi/harta. Yang dimaksud harta di sini ada dua 

macam, yaitu harta sebagai mahar (maskawin) (lihat QS An Nisaa` : 4) dan 

harta sebagai nafkah suami kepada isterinya untuk memenuhi kebutuhan 

pokok/primer bagi isteri yang berupa sandang, pangan, dan papan (lihat QS 

Al Baqarah: 233, dan Ath Thalaq: 6). Mengenai mahar, sebenarnya tidak 

                                                             
15 Taqiyuddin An Nabhani, An Nizham Al Ijtima’i fi Al Islam (UI Press: 1990), hal. 163. 
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mutlak harus berupa harta secara materiil, namun bisa juga berupa manfaat, 

yang diberikan suami kepada isterinya, misalnya suami mengajarkan suatu 

ilmu kepada isterinya. Adapun kebutuhan primer, wajib diberikan dalam 

kadar yang layak (bi al ma’ruf) yaitu setara dengan kadar nafkah yang 

diberikan kepada perempuan lain semisal isteri seseorang dalam sebuah 

masyarakat. 

c.       Ketiga, kesiapan fisik/kesehatan. khususnya bagi laki-laki, yaitu 

maksudnya mampu menjalani tugasnya sebagai laki-laki, tidak impoten. 

Imam Ash Shan’ani dalam kitabnya Subulus Salam juz III hal. 109 

menyatakan bahwa al ba`ah dalam hadits anjuran menikah untuk para 

syabab di atas, maksudnya adalah jima’. Khalifah Umar bin Khaththab 

pernah memberi tangguh selama satu tahun untuk berobat bagi seorang 

suami yang impoten.  
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BAB III 

PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

A. Kerangka Pemecahan Masalah 

Masalah utama yang dihadapi masyarakat desa Sigerongan adalah 

lemahnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang mereka miliki, karena tidak 

adanya upaya pemberdayaan dari pihak-pihak terkait. Sehubungan dengan 

kenyataan di atas, maka penyuluhan agama dan adat dalam upaya mencegah 

pernikahan dini dipandang penting. Demikian pula dibutuhkan rumusan 

bersama tentang strategi operasional upaya pencegahan pernikahan dini 

sesuai dengan potensinya di desa Sigerongan. Untuk mendukung 

pelaksanaannya, akan dirumuskan program yang secara spesifik 

bersentuhan dengan upaya pencegahan pernikahan dini di desa ini. 

 

B. JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM 

Kegiatan pembinaan ini direncanakan berlangsung selama 6 bulan mulai 

dari tahap perencanaan, tahap implementasi, tahap evaluasi dan pelaporan, dengan 

rincian jadwal kegiatan sebagai berikut: 

NO KEGIATAN 

BULAN 

I II III IV V VI 

1. Perencanaan       

 - Investigasi dan justifikasi masalah       

 - Penyusunan proposal & Desain 

Kegiatan 

      

2. Implementasi       

 - Workshop        

 - Halaqah (I)       
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 - Halaqah (II)       

 - Rencana Tindak Lanjut       

3 Evaluasi dan Pelaporan       

 - Evaluasi Akhir       

 - Pembuatan Laporan Akhir       

 

C. Metode Pembinaan 

Untuk menjamin kondisi yang diharapkan dari kerangka di atas, 

maka metode yang digunakan dalam pembinaan ini adalah penyuluhan. 

Kegiatan penyuluhan difokuskan pada peningkatan pemahaman remaja 

tentang hakikat, fungsi, manfaat dan tujuan pernikahan sehingga masyarakat 

tehindar dari praktek pernikahan dini. Agar berbagai kegiatan tersebut dapat 

dilaksanakan secara sistematis, terarah dan terukur, maka dapat 

digambarkan dalam siklus sebagai beikut:  

 

a. Perencanaan 

Setelah permasalahan diidentifikasi secara jelas, maka dirumuskan 

berbagai langkah dan kegiatan melalui perencanaan yang relevan, yaitu :  

1. Menetapkan tujuan/target yang hendak dicapai dalam pembinaan  

2. Menentukan program yang tepat dan relevan untuk mengatasi 

permasalahan  

3. Menentukan subyek sesuai dengan program yang akan 

dilaksanakan  

4. Menentukan media yang mendukung  

5. Merumuskan sistem evaluasi program   

 

           b. Pelaksanaan Tindakan 

 Setelah melakukan perencanaan sebagaimana dijelaskan di atas, 

maka program yang akan laksanakan adalah sebagai berikut: 
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pernikahan dini. 
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uhan 2 

Adanya rumusan strategi 

operasional yang dapat 

dipedomani dalam 

pelaksanaan hakikat, fungsi, 

manfaat dan tujuan 

pernikahan sehingga tehindar 

dari praktek pernikahan dini. 
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k 

pernik

ahan 

dini. 

 

 

D. Bentuk Kegiatan 

Program Desa Binaan sesuai dengan rencana kegiatan, dirumuskan 

dalam kegiatan utama, yaitu penyuluhan. Untuk kegiatan penyuluhan 

diadakan selama 2 (dua) hari. Kegiatan pertama dilaksanakan pada tanggal 

12 Nopember 2016 sedangkan kegiatan kedua dilaksanakan pada tanggal 13 

Nopember 2016.  

 

E. Sasaran 

Sesuai dengan fokus program desa binaan ini, yaitu Upaya 

Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penyuluhan Agama dan Adat, 

maka sasaran utama program ini adalah para remaja, pengurus Masjid, 

karang taruna dan ibu-ibu majelis ta’lim dan darma wanita.  

 

E. Pelaksanaan Program  

Penyuluhan 

Penyuluhan merupakan program utama dalam rangkaian program 

Desa Binaan Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penyuluhan 

Agama dan Adat. Diadakannya kegiatan tersebut diharapkan seluruh peserta 

memahami secara menyeluruh Pemaparan materi tentang: 1) Hakikat dan 

fungsi pernikahan dalam pandangan agama dan adat 2) Manfaat dan tujuan 

dari pernikahan dalam pandangan agama dan adat 3) upaya kebijakan 

strategis yang bisa dilakukan oleh desa untuk mencegah pernikahan dini.  

Kepala Desa Sigerongan, Sutriawan, AM.a dalam sambutannya 

menuturkan, sangat berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam 

acara ini khususnya LP2M dan yang bernaung di bawah IAIN Mataram 



30 
 

yang telah berinisiatif untuk mengadakan acara ini di desa yang 

dipimpinnya dan berharap agar acara ini dimanfaatkan oleh peserta 

penyuluhan secara baik agar remaja memahami hakikat, fungsi, manfaat dan 

tujuan pernikahan sehingga tehindar dari praktek pernikahan dini..  

Terlaksananya program workshop ini, dipandang memiliki 

signifikansi dan kontribusi bagi para remaja. Dr. H.L. Supriadi, MA selaku 

pengabdi Desa Binaan dalam sambutannya pada workshop tersebut, 

memberikan apresiasi terhadap kegiatan tersebut. Dijadikannya Desa 

Sigerongan sebagai salah satu desa Binaan LP2M IAIN Mataram, dan 

adanya kegiatan penyuluhan bagi remaja merupakan program yang sangat 

dibutuhkan bagi kemajuan masyarakat di desa Sigerongan.  

Beliau jug dalam kesempatan tersebut menyampaikan rasa terima 

kasih sebesar-besarnya kepada Kepala Desa dan Warga yang telah 

menerima mahasiswa untuk melakukan program KKP di Desa Sigerongan.  

a. Materi kegiatan 

Mendukung harapan tersebut, para peserta disamping diberikan 

hand out yang disajikan melalui multi media (LCD) tentang pembelajaran 

al-Qur’an dengan menggunakan model Iqro’. Cakupan materi workshop:   

- 1) Hakikat dan fungsi pernikahan dalam pandangan agama. 2) Manfaat dan 

tujuan dari pernikahan dalam pandangan agama (disampaikan oleh M. 

Harfin Zuhdi, MA – Dosen IAIN Mataram) 

- 2) Hakikat dan fungsi pernikahan dalam pandangan adat 2)  Manfaat dan 

tujuan dari pernikahan dalam pandangan adat. (disampaikan oleh Daud 

Azhar – Praktisi Budaya dan Adat Sasak). 

 

b. Waktu dan Peserta 

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan tersebut diadakan selama 2 hari 

dari jam 09.00 – 13.00, yaitu pada hari tanggal 12 dan 13 Nopember 2016 di 

Aula Desa Sigerongan yang diikuti perwakilan remaja, karang taruna, 

pengurus Masjid dan majlis ta’lim, ibu-ibu PKK darma wanita dan beberapa 

Staf Desa yang berjumlah keseluruhan 40 Orang (nama peserta terlampir). 
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c.  Hasil  

Didukung oleh pelaksanaan kegiatan yang kondusif, khidmat dan 

penuh semangat, maka kegiatan penyuluhan tersebut membuahkan hasil 

sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini tercermin dari : 

a. Para peserta menyadari dan memahami tentang Hakikat dan fungsi 

pernikahan dalam pandangan agama dan adat  

b. Para peserta menyadari dan memahami tentang Manfaat dan tujuan dari 

pernikahan dalam pandangan agama dan adat  

c. Para peserta menyadari dan memahami tentang upaya kebijakan strategis 

yang bisa dilakukan oleh desa untuk mencegah pernikahan dini  

 

  F. Out Put dan Out Come 

Dari serangkaian kegiatan sebagaimana dipaparkan di atas, selain yang 

dijelaskan secara spesifik pada hasil masing-masing program, secara garis 

besarnya out put yang diperoleh adalah adanya pemahaman memadai 

tentang 1) Hakikat dan fungsi pernikahan dalam pandangan agama dan adat 

2) Manfaat dan tujuan dari pernikahan dalam pandangan agama dan adat 3) 

upaya kebijakan strategis yang bisa dilakukan oleh desa untuk mencegah 

pernikahan dini. Sedangkan out come dari kegiatan tersebut, pertama, 

adanya rumusan baru tentang teori dan konsep 1) Hakikat dan fungsi 

pernikahan dalam pandangan agama dan adat 2) Manfaat dan tujuan dari 

pernikahan dalam pandangan agama dan adat 3) upaya kebijakan strategis 

yang bisa dilakukan oleh desa untuk mencegah pernikahan dini.. 

 

G. Rencana Tindak Lanjut 

Agar penyuluhan upaya pencegahan pernikahan usia dini melalui 

penyuluhan Agama dan Adat,dapat dimanifestasikan dalam kerja nyata, dan 

dapat memberikan kontribusi, maka dipandang penting untuk melakukan 

tindak lanjut program. Sesuai dengan core dari program tersebut maka ada 

beberapa tindak lanjut yang relevan dan penting untuk dilakukan adalah 



32 
 

pertama, identifikasi lebih lanjut berbagai potensi yang mendukung, baik 

internal pengurus sendiri, maupun eksternal (stakeholders/masyarakat) 

untuk mendukung pengembangan program unggulan bagi para remaja di 

atas. Kedua, melakukan pendampingan dalam pengembangan tahap 

berikutnya, dan melanjutkan program desa binaan LP2M (Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat) IAIN Mataram pada fokus 

program unggulan tersebut di Desa Sigerongan. 

Berbagai program rencana tidak lanjut tersebut dapat dilakukan 

dengan berbagai bentuk kegiatan, baik dalam pendampingan kelompok, 

FGD, pelatihan, kolaborasi pendampingan di lapangan dengan pihak-pihak 

terkait, memfasilitasi kerjasama dengan ahli atau kelompok yang relevan 

dengan program unggulan tersebut. 

 

H. Rekomendasi 

Berdasarkan pelaksanaan program di atas, maka ada beberapa 

rekomendasi yang dapat dijadikan dasar pemikiran bagi pihak-pihak terkait. 

Pertama, pentingnya pembentukan karakter (caracter building) bagi para 

remaja yang menjadi isu mutakhir saat ini, maka improvisasi dan 

pemberdayaan remaja sudah saatnya dilakukan oleh pihak-pihak terkait, 

utamanya institusi BKKBN sebagai lembaga formal yang memiliki 

tanggungjawab dan pemegang kebijakan. Kedua, Agar penguatan kapasitas 

remaja di atas memilki signifikansi, maka program desa binaan yang 

dilakukan IAIN Mataram melalui LP2M harus berkelanjutan dan dapat 

ditingkatkan dukungan finansialnya. Ketiga, semangat remaja di Desa 

Sigerongan untuk melakukan agenda-agenda ril dalam pembinaan 

masyarakat harus dipertahankan dan ditingkatkan, melalui berbagai kegiatan 

improvisasi berkelanjutan dan interaksi kondusif dan mutual dengan 

berbagai pihak.  

 

I. Penggunaan Anggaran 
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Pelaksanaan program desa binaan Upaya Pencegahan Pernikahan 

Usia Dini Melalui Penyuluhan Agama dan Adat di Desa Sigerongan 

menghabiskan biaya Rp. 11.062.000 (Sebelas Juta Enam Puluh Dua Ribu 

Rupiah), dengan perincian sebagaimana terlampir. 

 

J. Refleksi dan Evaluasi 

Refleksi dalam hal ini lebih ditekankan pada aspek proses 

pelaksanaan dari berbagai kegiatan yang sudah dilaksanan dalam tahapan 

tertentu. Sedangkan evaluasi lebih difokuskan pada produk dari masing-

masing kegiatan. Refleksi dilakukan dengan field note dan saran-saran 

perbaikan terhadap berbagai tahapan pelaksanaan program. Sedangkan 

evaluasi dilakukan dengan mengukur perencanaan dengan target yang 

dicapai sebagaimana disebutkan di atas, dan rekam proses selama 

pelaksanaan kegiatan. Data hasil refleksi dan evaluasi selanjutnya 

dirumuskan dalam Rencana Tindak Lanjut.   
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dari pemaparan pada bab seelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Program Desa Binaan upaya pencegahan pernikahan usia dini melalui 

penyuluhan Agama dan Adat di Desa Sigerongan Kec. Lingsar 

terlaksana sesuai dengan harapan.  

2. Program ini telah memberikan kontribusi pada pemahaman konsep dan 

menghasilkan berbagai rumusan program, baik program umum 

maupun program unggulan, yang disertai pedoman tehnik 

pengembangannya.  

3. Dengan adanya rumusan tersebut diharapkan angka pernikahan usia 

dini bisa diminimalkan sebagaimana dihajatkan oleh kegiatan ini. Agar 

hasil ini dapat terwujud, maka diharapkan program ini dapat berlanjut 

dan memiliki signifikansi sesuai dengan harapan. 

4. Dengan adanya program ini, maka kegitan ini dapat terlaksana berkat 

dukungan dari pemerintah desa dan mahasiswa KKP yang melakukan 

KKP di Desa tersebut. 

 

B. Saran dan rekomendasi 

Berdasarkan realita yang terjadi, pengabdi memberiakn saran dan 

rekomendasi sebagai berikut : 

1. Hendaknya pemerintah Desa berupaya melakukan pencegahan 

pernikahan usia dini melalui penyuluhan Agama dan Adat di Desa 

Sigerongan Kec. Lingsar terlaksana sesuai dengan harapan.  

2. Hendaknya masyarakat memanfaatkan Program ini memberikan 

kontribusi pada pemahaman konsep dan menghasilkan berbagai 

rumusan program, baik program umum maupun program 

unggulan, yang disertai pedoman tehnik pengembangannya.  
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3. Hendaknya pemerintah desa dan semua unsur masyarakat 

merumusan rumusan tersebut dan diharapkan angka pernikahan 

usia dini bisa diminimalkan sebagaimana dihajatkan oleh kegiatan 

ini.  

4. Hendaknya hasil ini dapat terwujud, maka diharapkan program ini 

dapat berlanjut dan memiliki signifikansi sesuai dengan harapan. 

5. Hendaknya pemerintah desa memanfaatkan kegitan ini dapat 

dengan cara bekerja sama dengan mahasiswa KKP yang 

melakukan KKP di Desa tersebut. 
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