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HAK IJBAR WALI (Tinjauan Maqashid Syari’ah dan Antropologi Hukum Islam) Muhammad Ngizzul Muttaqin Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung muttaqinizzul19@gmail.com Abstrak: Sebagai perbuatan yang ditetapkan oleh agama, perkawinan merupakan perbuatan yang sangat sakral, baik dari segi agama, maupun dari sudut pandang perjanjian antara suami dan istri. Sakralitas dalam perkawinan tentu tidak bisa dinodai oleh berbagai aspek. 

Ketentuan tentang hak ijbar bagi wali, perlu dikaji kembali relevansinya guna menjaga sakralitas dalam perkawinan. Dalam perjalanannya, pelaksanaan hak ijbar berimplikasi pada ketidak relaan sang istri. Padahal, tujuan dari pemberlakuan hukum islam adalah untuk menciptakan keadilan dan ketentraman bagi umat manusia. 

Dalam sudut pandang masyarakat pun, ketentuan mengenai hak ijbar yang dimiliki oleh wali menemui pro dan kotra. Sebagai penelitian berbasis litteratur melalui studi pustaka yang ekstentif, tulisan ini berupaya menyelaraskan kembali problematika hukum hak ijbar ditinjau dari sudut pandang tujuan hukum (maqashid syari’ah) dan kondisi kultur dan budaya masyarakat (antropologi hukum islam). 

Temuan dalam penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan suatu khazanah keilmuan dalam bidang hukum islam yang mampu berjalan sesuai dengan tujuan hukum (maqashid syari’ah) serta mampu beradaptasi dengan kultur dan budaya masyarakat. Kata kunci: hak ijbar; hukum islam; maqashid syari’ah; antropologi hukum islam. Pendahuluan Sebagai salah satu perbuatan serta amalan yang diatur dan disyariatkan oleh agama islam, perkawinan (nikah) merupakan satu diantara perbuatan yang diatur dalam hukum islam yang diperuntukkan untuk kaum laki-laki maupun perempuan. 

Hal ini sesuai yang disampaikan oleh al-Qur’an bahwa manusia diciptakan dengan berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan._ Selain menjalajni perintah agama dan mencari ridho dari Alloh, pernikahan juga dilaksanakan atas dasar ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan, yang disebut dalam al-Qur’an “mitsaqan ghalidza” yang bermakna perjanjian yang sangat kuat._ 

Selain pada konteks dalam al-Qur’an yang menyebutkan tentang perjanjian antara suami dan istri, al-Qur’an juga menyebutkan dengan perjanjian yang kuat dikontekskan pada perjanjian Alloh dengan Rasul-Nya, serta perjanjian Alloh dengan umat-Nya._ Pernikahan dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan, yakni menciptakan keluarga yang sakiniah, mawaddah, dan warahmah. 

Oleh karenanya, untuk mencapai tujuan pernikahan ini, diperlukan suatu strategi yang maksimal, salah satunya adalah memilih pasangan yang baik._ Artinya disini setiap manusia diberikan kewenangan dan kebebasan untuk memilih pasangan sesuai yang dikehendakinya, serta sesuai dengan tuntunan agama. Namun dalam kenyataannya, kebebasan memilih calon pasangan terhalang oleh hak ijbar yang dimiliki oleh wali perempuan. 

Inilah yang selama ini menjadi keprihatinan bahwa hak memilih pasangan bagi perempuan menjadi hak priogatif yang dimiliki oleh walinya. Seiring dengan berjalannya waktu, mulai berkembangnya cara pandang dan teori-teori baru, serta realitas sosial yang ada, hak ijbar dalam konteks kekinian mengalami perdebatan dan kritikan. 

Dalam perjalanan isu-isu penyetaraan antara laki-laki dan perempuan, konsepsi tentang hak ijbar dinilai telah mendiskriminasikan kaum perempuan, serta bertentangan dengan prinsip keadilan. Dengan hak ijbar ini, wali perempuan punya kewenangan untuk menikahkan anak perempuannya tanpa mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan. Model semacam ini dikenal dengan istilah “kawin paksa”. 

Kawin paksa dalam kenyataannya telah memberikan satu problematika yang sangat besar terhadap berlangsungnya dan eksistensi keutuhan keluarga. Dalam berbagai penelitian dan kasus perceraian di Indonesia, kawin paksa mempunyai dampak yang sangat signifikan dalam terjadinya perceraian. Berdasarkan data dari Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung pada periode 2014-2018, perceraian di Indonesia terjadi 365.633 kasus dalam tahun 2014, mengalami kenaikan sekitar 3 persen dalam setiap tahunnya. 

Terjadinya perceraian yang signifikan sesuai yang disampiakan diatas, salah satu penyebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah terjadinya kawin paksa yang dialami oleh perempuan._ Oleh karenanya, kawin paksa ini mempunyai dampak yang kurang baik daalam berlangsunya keutuhan keluarga, tentu ini sangat bertentangan dengan asas hukum perkawinan yaitu terciptanya keluarga bahagia dan kekal._ 

Dalam pandangannya, Mahmud Saltut mengungkapkan sebagaimana yang dikutip oleh Amir Syarifudin bahwa menetapkan dan menerapkan suatu ketetapan hukum, baik dari al-Qur’an maupun Hadis dalam problematika kontemporer, diperlukan kajian yang mendalam untuk menyelesaikan problematika kontemporer tersebut. Perlu menyorot problematika yang dihadapi dengan melihat kembali problematika umat terdahulu. 

Apakah problematika hari ini bisa disamakan dengan problematika masa lalu, ataukah objek problematikanya berbeda. Sehingga perlunya konsepsi model berfikir dan konsep hukum baru guna menyelesaikan problematika hari ini._ Hak ijbar yang telah dikupas tuntas oleh hukum islam klasik, sehingga menghasilkan suatu produk hukum yang pasti. 

Namun dalam perkembangannya, ketentuan hukum tentang hak ijbar menemui satu kejanggalan dan permasalahan. Dalam pandangannya, Fathi al-Daroini mengungkapkan bahwa ketentuan Alloh itu tidaklah diciptakan untuk hukum itu sendiri, melainkan menciptakan suatu tujuan menciptakan kemaslahatan, keadilan, ketentraman bagi pelaku hukum._ 

Dalam perjalanannya, konsepsi kemaslahatan (maqashid syari’ah) menjadi term kajian yang debatable dalam menyelesaikan problematika kontemporer, baik sebagai metode analisis maupun sebagai pendekatan ushuliyyah. Penggunaan maqashid syari’ah ini dirasa lebih lebih mempunyai urgensi dalam proses adabtabilitas dengan kondisi dan realitas sosial yang terjadi hari ini._ 

Selain produk hukum, tujuan hukum (maqashid syari’ah), kondisi empirik dan realitas yang terjadi dalam masyarakat tidak bisa dipisahkan dalam ranah pengembangan dan penetapan hukum. Seiring dengan perkembangan ilmu hukum, antropologi hukum diperlukan guna mempelajari hukum dari konteks kondisi dan kultur masyarakat,_ artinya hukum bukan hanya sebagai doktrin, akan tetapi hukum menjadi suatu budaya yang diterima dikalangan masyarakat secara keseluruhan. 

Dalam permasalahan hukum hak ijbar (kawin paksa), mau tidak mau harus bisa beradaptasi dan diterima oleh kalangan masyarakat. Apakah selama ini pelaksanaan hak ijabr (kawin paksa) bisa diiyakan oleh masyarakat?. Apakah selama ini pelaksaan hak ijbar (kawin paksa) sudah sejalan dengan tujuan syari’at?. 

Tulisan ini menyorot problematika ketentuan tentang hak ijbar, dari sudut pandang tujuan hukum dan ilmu antropologi hukum islam. Kajian Pustaka Hak Ijbar Wali Pada Anak Perempuan Perwalian secara etimologi berarti cinta dan pertolongan, atau berarti kekuasaan dan kemampuan. Secara terminologi, perwalian adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu tindakan (tasharuf) tanpa adanya izin dari orang lain._ 

Sedangkan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dalam pernikahan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Seseorang berhak menjadi wali jika memenuhi syarat-syarat ini: Pertama, Islam. Tidak sah orang non muslim menjadi wali nikah untuk perempuan muslimah. Kedua, adil. 

Adil berarti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil, serta tetap memelihara sopan santun (muru’ah). Ketiga, laki-laki. Perempuan tidak boleh menjadi wali. Ulama madzhab Hanafi mempunyai pendapat yang berbeda dalam persyaratan ini. Menurut mereka, perempuan yang sudah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain. 

Keempat, telah dewasa dan berakal sehat, dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Kelima, tidak berada dalam pengampuan (mahjur alaih), sebab orang yang berada di bawah pengampunan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya, padahal kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum. Keenam, tidak sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun haji. 

Dalam hal ini, ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa wali yang sedang ihram boleh menikahkan pasangan yang sedang ihram. Ketujuh, berpikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaan misalnya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahah dalam pernikahan tersebut._ Sementara yang berhak menempati kedudukan wali ada dua kelompok, yaitu: wali nasab atau wali yang yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan menikah, dan wali hakim atau orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa._ 

Secara urutan, orang yang berhak menjadi wali nikah adalah: ayah, kakek (bapaknya bapak), saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara kandung, anak laki-laki saudara seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seayah, keluarga yang mendapatkan bagian ashabah. Jika tidak ada maka beralih ke wali hakim._ Dalam hal perwalian jiwa dibagi menjadi dua, yaitu wilayah ijbar dan wilayah ikhtiyar. 

Wilayah ijbar adalah hak yang dimiliki wali untuk menikahkan orang yang ada di bawah perwaliannya tanpa harus terlebih dahulu meminta persetujuan darinya, dan pernikahan itu dianggap sah, sehingga tidak boleh ditentang oleh siapa pun. Orang yang memiliki hak ini disebut wali mujbir. Semua ulama dari berbagai madzhab sepakat bahwa hak ini berlaku bagi anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, serta orang gila, baik laki-laki atau perempuan. 

Kemudian mereka berbeda pendapat tentang anak perempuan yang masih perawan, dewasa, dan berakal, di mana ulama madzhab Hanafi tidak memberlakukan hak ijbar atas anak perempuannya, sementara jumhur ulama memberlakukan hak ijbar atas anak perempuannya, sebagaimana memberlakukan hak ijbar atas perempuan yang belum dewasa._ Perbedaan ini muncul karena adanya perbedaan mengenai illat (alasan) adanya hak ijbar. 

Ulama madzhab Maliki, Syafi’i, Hambali, Atha’, Sya’bi, dan An Nakha’i mengatakan bahwa illat hak ijbar adalah keperawanan (al-bakarah), karenanya hak ijbar berlaku bagi anak perempuan yang masih perawan, baik sudah dewasa atau belum. Sementara ulama madzhab Hanafi, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim menegaskan, illat (alasan) hak ijbar adalah belum dewasa (shigar), sehingga hak ijbar hanya berlaku bagi anak perempuan yang belum dewasa, dan tidak berlaku bagi perempuan yang sudah dewasa (baligh). 

Adapun wilayah ikhtiyar adalah hak yang dimiliki wali untuk menikahkan orang yang ada di bawah perwaliannya tetapi harus ada persetujuan dari orang tersebut. Hak ini menurut kesepakatan ulama, berlaku bagi janda, karenanya tidak ada satu pun wali berhak memaksanya menikah tanpa adanya persetujuan darinya, sebab janda faham akan maksud pernikahan dan sudah pengalaman dalam hal itu, maka tidak boleh dipaksa menikah. Sedangkan bagi perempuan selain janda, para ulama berbeda pendapat. 

Secara umum bisa dikatakan, perempuan yang tidak masuk dalam kategori hak ijbar, masuk dalam kategori hak ikhtiyar._ Maqashid Syari’ah: Menciptakan Maslahah, Keadilan, dan Ketentraman Dalam literatur ushul al-fiqh, tujuan hukum Islam sering disebut dengan maqashid al-syari'ah yang diaktualisaikan melalui pencerminan nilai-nilai fundamental dalam hukum Islam, yakni memelihara agama, jiwa, nalar, keturunan, harta, kehormatan dan lingkungan_. 

Secara linguistik. maqashid diterjemahkan dengan berbagai istilah, yakni maqashid al-syari', maqashid al-syarî'ah, dan al-maqashid al-syar'iyah._ Prinsip umum dari maqashid al-syari'ah adalah menegaskan pentingnya menciptakan kemaslahatan, ketentraman, dan menolak kemadharatan. Dalam hal ini al-Raysunî berkata sebagai berikut: ??????? ?????? : ??? ?????? ???? ??????? ???? ??????? ?????? ???????? ??? ????? ???? ??????? ????? ????? ????? ???? ????? ???? ?????? ?????? ????? ?????... ?? ????? ??????? ?? ??????? ???? ???? ??????? ???? ??????? ?????? ??????._ 

“Maqashid secara umum adalah memelihara aturan, menarik kemaslahatan, menolak kerusakan, menegakkan persamaan di antara umat manusia dan menjadikan syarî'ah (hukum Islam) sebagai suatu hukum yang berwibawa, dan ditaati. Di sisi lain, dapat menjadikan umat sebagai (komunitas) yang kuat (berkualitas) lagi disegani dan menenangkan... Jadi, sesungguhnya maqashid al-syari'ah itu merupakan tujuan ditetapkannya hukum Islam untuk direalisasikannya demi kepentingan umat secara keseluruhan (universal).” 

Dalam kajian maqashid diharapkan dapat melahirkan suatu perspektif penalaran hukum Islam yang tidak hanya berkutat pada ketentuan-ketentuan litereratur suatu teks (dhahir nash), tetapi juga memberi perspektif penalaran hukum Islam yang senantiasa mampu berdialog dengan perkembangan zaman dengan perbagai problematika aktualnya. Menurut Khalid Mas’ud, upaya menandaskan maslahah sebagai essensi terpenting dari tujuan-tujuan hukum_. 

Selama ini, klasifikasi maqashid identic dengan pembagian maqashid dharuriyat, maqashid hajiyat, dan maqashid tahsiniyat, maqashid sebagai bukti perwujudan serta hirarki kemaslahatan yang harus ada bagi manusia. Dalam rangka menjaga keberlangsungan dinamika hukum Islam, pengkategorian maqashid juga perlu dilihat dalam sudut pandang lain, yakni duniawi dan ukhrawi. 

al-masalih al-dunyawiyyah dapat diidentifikasi dengan maqashid al-tabi’ah dan al-masalih al-ukhrawiyah dapat diidentifikasikan dengan maqasid al-asliyyah. Yang harus dicatat adalah bahwa klasifikasi ini tidak dimaksudkan untuk menarik garis pemisah secara tajam antara dua orientasi kandungan hukum Islam itu, sebab keduanya secara hakiki tidak dapat dipisahkan dalam hukum Islam._ Kedua klasifikasi di atas diharapkan menjadi lokomotif ijtihad. 

Dalam perspektif para mujtahid, hal ini difahami sebagai batas majal al-ijtihad. Problem mendasar ketika hukum islam hendak diposisikan pada tataran yang lebih progresif dan dinamis adalah problem metodologi. Pada problem ini, ushul fiqh sebagai landasan teoritik bangunan pemikiran hukum islam, terjebak pada pergulatan kaidah-kaidah bahasa, seolah-olah para pakar yang terlibat dalam pergaulan itu sedang mencoba untuk memahami nash yang di dalamnya ada pikiran Tuhan. Inilah tedapat paradoks yang sulit dimengerti. 

Bagaimana pikiran Tuhan dipahami pada tataran bahasa yang notabene adalah iptaan manusia. Pertanyaan filosofis lebih lanjut adalah apakah hukum islam yang bersumber kepada kemaslahatan harus sesuai dengan mashlahahnya Tuhan? Bukankah ukuran kemaslahatan itu ada di bumi, karena pada hakekatnya manusia yang merasakan sesuatu itu maslahah atau bukan? Pada intinya, pembaharuan hukum islam ulama’ kontemporer membutuhkan reviitalisasi ushul fiqh, agar tidak terjebak pada kungkungan ushul fiqh klasik yang language-oriented, tetapi mengabaikan fakta-fakta empirik di lapangan. 

Pendekatan ushul fiqh yang lebih condong ke deduktif, misalnya diorientasi kepada pendekatan induktif dan empiris yang lebih dekat pada problem-problem riel masyarakat, bukan masyarakat yang terus menerus dipaksa sesuai dengan teks. Masdar Farid Mas’ud sebagai salah satu pemikir muslim Indonesia yang menempatkan kemaslahatan dan keadilan sebagai landasan syari’at, baik landasan filosofi maupun epistimologinya. Masdar berpendapat bahwa hukum (legal) haruslah didasarkan kepada sesuatu yang tidak disebut hukum._ 

Akan tetapi didasarkan kepada yang lebih mendasar dari sekedar hukum, yaitu sebuah sitem nilai yang dengan sadar diambil sebagai sebuah keyakinan yang harus diperjuangkan, yakni kemaslahatan, keadilan._ Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam (fiqh) adalah kemaslahatan. Kemaslahatan manusia yang universal atau dalam ungkapan yang lebih operasional, keadilan sosial. 

Karena sejak semula, syariat Islam tidak memiliki basis (tujuan) lain kecuali kemaslahatan manusia. Ungkapan standart bahwa syari’at Islam dicanangkan demi kebahagiaan manusia lahir batin, duniawi maupun ukhrawi, semuanya mencerminkan prinsip kemaslahatan. Munawir Syadzali dan Ali Yafie memandang bahwa ketentuan-ketentuan dalam bidang mu’amalah terbuka kesempatan bagi pemikiran atau penalaran intelektual dalam mencari pelaksanaan syariat dengan kepentingan dan prinsip keadilan sebagai dasar pertimbangan dan tolok ukur utama. 

Karena, aspek muamalah diberikan oleh nas dalam bentuk ketentuan yang bersifat umum, yang dapat dikembangkan lebih lanjut guna mewujudkan kemaslahatan dan menegakkan ketertiban dalam pergaulan masyarakat serta menjamin hak dan kewajiban yang berkepentingan secara adil._ Antropologi Hukum Islam: Mempertemukan Hukum Islam dan Realitas Sosial Istilah modern secara bahasa berarti baru, kekinian, akhir, up to date atau semacamnya. 

Bisa dikatakan sebagai lawan dari lama, kolot atau semacamnya._ Modernisasi memang sangat luas artinya, mencakup proses memperoleh citra (images) baru seperti citra tentang arah perubahan atau citra tentang kemungkinan perkembangan. Batasan-batasan modernisasi seringkali hanya ditekankan pada aspek-aspek perubahan di bidang teknologi dan ekonomi. 

Akan tetapi, sebagaimana dikemukakan oleh Manfred Halpern, revolusi modernisasi sebenarnya melibatkan trnsfoemasi semua item yang berlaku sebelumnya dalam masyarakat, baik sistem politik, sosial, ekonomi, intelektual, keagamaan, maupun psikologi._ Perdebatan di antara beberapa kelompok di atas bukanlah tentang pokok-pokok ajaran agama itu sendiri (great tradition), melainkan bagaimana memanifestasikan ajaran Islam iitu di dalam sistem kehidupan sosial (little tradition)._ 

Sebab, perubahan masyarakat dalam berbagai aspeknya baik ekonomi, politik, sosial, budaya dan sebagainya harus direspon oleh hukum Islam di tengah kehidupan masyarakat, sebagai pengendalian sosial (sosial engineering) dan kesejahteraan sosial (sosial welfare)._ Dengan funsi-fungsi ini, diharapkan hukum Islam tidak mengalami krisis dan inefektivitas hukum di tengah kehidupan masyarakat yang makin kompleks. 

Hukum islam sebagai norma etik adalah produk pemikiran ilmiah kaum mujtahid. Sebagai hasil dari analisis ilmiah, hukum islam tentu tidak bisa dilepaskan dari cara berfikir logis dan empiris. Karenanya, dalam kajian hukum islam semua bidang keilmuan memiliki peran yang signifikan dalam upaya induktifikasi maupun deduktifikasi temuan hukum. 

Dalam konteks ini barangkali perlu sinergisitas sains, filsafat dan agama (teks). Hal ini mutlak diperlukan untuk membangun hukum islam yang responsif di era modern, khususnya dalam membuat rumusan baru sebagai metodologi hukum islam. Integrasi ilmu (sosiologi/kemanusiaan) dan agama (teks) tidak dapat dipungkiri lagi keberadaannya sebagai metode indimaji (dalam bahasa al-Qardawi) untuk menjawab problematika hukum modern. Sebab, berpaku pada analisis tekstual-linguistik semata tidak cukup memadahi untuk menganalisa fenomena hukum kekinian. 

Dalam studi agama dierlukan suatu wilayah yang ditunjukkan pada fenomena kehidupan beragama, manusia pada umumnya biasa didekati dengan disiplin keilmuan yang bersifat historis-empiris dan bukan doctrinal-normatif._ Berangkat dari pemahaman seperti ini, ternyata agama memiliki banyak wajah (multiface), agama tidak lagi dipahami seperti generasi terdahulu, yakni semata-mata urusan yang berkait dengan aspek ketuhanan semata, melainkan berkaitan erat dengan persoalan-persoalan historis-kultural yang juga keniscayaan manusia kehidupan manusia. 

Dengan kata lain, ajaran Islam memiliki dua wajah yang saling berkait, seperti: aspek ideal dan aspek aktual, aspek doktrinal dan aspek peradaban, aspek normatifitas dan aspek historisitas, aspek normatif dan aspek aktual, atau aspek teoritis dan aspek praktis._ Antropologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia sebagai makhluk biologis yang diatur oleh hukum-hukum biologis yang diciptakan oleh tuhan._ 

Apabila dicampurkan dengan keislaman disebut dengan Antropologi Hukum Islam, di mana perubahan makna tersebut terletak pada kajian yang dilakukan, yaitu masih berkaitan dengan masyarakat muslim. Hal tersebut sesuai dengan kajian dalam antropologi hukum itu sendiri, yaitu menggali norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Mengkaji fenomena keagamaan berarti mempelajari perilaku manusia dalam kehidupannya beragama. 

Fenomena keagamaan adalah perwujudan sikap dan perilaku manusia yang berkait hal-hal yang sakral. Ilmu-ilmu sosial dengan caranya masing-masing dapat mengamati secara cermat terhadap perilaku manusia. ilmu sejarah mengamati proses terjadinya perilaku, ilmu sosiologi menyoroti posisi manusia yang membawanya kepada perilaku itu, dan antropologi memperhatikan terbentuknya pola-pola perilaku itu dalam tatanan nilai yang dianut dalam kehidupan manusia. 

_ Antropologi dalam memahami agama dapat diartikan salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan antropologi, agama tampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia. pada tataran lebih praktis, melalui antropologi, kita dapat melihat agama dalam hubungannya dengan mekanisme pengorganisasian. 

Dalam kaitan ini dapat disimpulkan bahwa hukum islam harus mampu berdialog dengan kondisi dan pola perilaku masyarakat._ Metode Jenis penelitian ini, Mengingat sumber dari penelitian ini adalah pustaka murni, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian library research yang biasa disebut dengan kajian pustaka atau kajian literatur. 

Kajian pustaka ialah telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan topik (kajian) masalah._, sumber data dari penelitian ini diambil dari kitab-kitab maupun buku-buku yang berkaitan dengan fiqh munakahah, maqashid syari’ah, antropologi hukum dari segi kualitas maupun kuantitas. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai prosedur yang sistematik dan standart untuk memperoleh data yang ideal. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumenter, didasarkan pada alasan karakteristik masalah dan sifat penelitian. Teknik dokumenter adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian._ Sesuai dengan karakter permasalahannya teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan hermeneutik. 

Penentuan metode deskriptif_ didasarkan pada alasan bahwa penelitian ini berupaya untuk mengelaborasi konsepsi maqashid syari’ah dan antropologi hukum islam dalam memberikan tinjauan terhadap hak ijbar wali. Sedangkan penentuan metode hermaneutik didasarkan pada alasan bahwa penelitian ini bersifat analitis, dan merupakan penelitian terhadap konsep maqashid syari’ah dan antropologi hukum islam sebagai pisau analisis. 

Hasil dan Pembahasan Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan telah banyak membawa dampak perubahan bagi kehidupan sosial dan kultur masyarakat, terutama kaum hawa. Jika dahulu peran perempuan terbatas hanya di dapur, sumur, dan kasur, serta budaya patriarki atau budaya yang menganggap bahwa kaum pria lebih superior dibanding kaum perempuan telah mengakar kuat di benak masyarakat, kini seiring dengan perubahan zaman dan semakin berkembang pesatnya alat komunikasi dan jendela informasi, perempuan sudah banyak ke luar rumah untuk belajar, bekerja, berorganisasi, berkarir, dan menunjukkan eksistensinya di dunia nyata. 

Tidak jarang pos-pos penting kemasyarakatan dan jabatan strategis dalam pemerintahan di tempati oleh kaum hawa. Akibatnya, mereka bertemu, berkenalan, dan berinteraksi dengan kaum laki-laki. Dari intensitas pertemuan itu, seringkali muncul benih-benih cinta yang dapat bersemi jika dipupuk dan disirami, serta sangat sulit untuk dibendung maupun dihindari. 

Cinta adalah sesuatu yang alami serta tidak bisa dipaksakan. Jika cinta dipaksakan maka biasanya tidak akan bertahan lama dan tidak berakhir bahagia. Namun dalam perjalanannya, adanya hak ijbar bagi wali, seringkali menghalangi dan mengkandaskan jalinan asmara anak perempuannya dengan laki-laki yang dicintainya. Dengan cara menikahkan putrinya dengan laki-laki pilihan sang wali, akhirnya, sang putri pun dengan segala resikonya mengiyakan keputusan walinya, meskipun dia harus terpaksa dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya. 

Akhirnya, hak ijbar menjadi suatu kuasa tersendiri bagi seorang wali, di mana perempuan menjadi obyek dalam pernikahan, bukan sebagai subyek hukum perkawinan. Praktik semacam ini, pasti mendatangkan suatu mafsadat layaknya sebagai nilai merah atas berlangsungnya hak ijbar. Praktik semaca ini pasti menimbulkan suatu mafsadat yaitu, keterpaksaan yang menjadi sebuah istilah “kawin paksa”. 

Perkawinan yang memiliki implikasi dan tujuan untuk menciptakan keluarga bahagia, sakinah, mawaddah, dan warahmah, seakan diabaikan dengan berlangsungnya hak ijbar ini. Perempuan akan menjadi korban dari proses berkeluarga, kekerasan, keterkungkungan, ketidakbisaan berekspresi. Akhirnya, perkawinan bukan lagi menjadi suatu posisi yang di idam-idamkan, melainkan suatu yang menjadi momok besar untuk dihindari. 

Dalam berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para imam madzhab, penulis lebih condong pada pendapat Imam Hanafi yang manyatakan bahwa wali dilarang menikahkan anak perempuannya tanpa seizinnya, selama perempuan itu dewasa dan cakap hukum. Artinya, perempuan dewasa dipandang sudah mempunyai kecakapan dalam memilih pasangannya. Sehingga tidak selayaknya mendapatkan suatu keterpaksaan dalam hal pasangan. Dalam pandangan maqashid syari’ah, hak ijbar wali bertentangan dengan prinsip kemaslahatan. 

Dalam hal pelaksanaan hak ijbar (kawin paksa), tidak jarang dampak yang dihasilkan berupa mafsadat. Ketidak harmonisan, pertengkaran, bahkan berujung pada perceraian. hal ini, tentu bertentangan dengan maqashid (tujuan) perkawinan yakni, menciptakan keluarga bahagia. Salah satu tokoh maqashid syari’ah, Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa wali tidak boleh memaksakan perkawinan anak perempuannya yang dewasa dan tidak cacat hukum untuk dinikahkan dengan laki-laki pilihan wali. Lebih jauh Yusuf al-Qaradawi mengomentari pendapat Imam Syafi’i yang memperbolehkan hak ijbar wali. 

Pendapatnya Imam Syafi’i didasarkan pada kondisi negaranya yaitu Mesir. Di Negara Mesir, perempuan jarang keluar rumah dan jarang berinteraksi dengan kaum laki-laki, sehingga perempuan kurang kemampuan untuk memahami kepribadian dan lebih mengenal laki-laki. 

Sebaliknya, jika saja Imam Syafi’i hidup pada kondisi hari ini, dimana perempuan banyak yang beraktifitas diluar rumah, berkarir, berpendidikan tinggi, bisa jadi Imam Syafi’i merubah pendapatnya, sebagaimana qoul qodim dirubah menjadi qoul jadid._ Persoalan hak ijbar muncul pada era kontemporer yang memerlukan perhatian serius oleh umat Islam._ 

Kondisi sekarang dipandang sebagai kondisi darurat untuk dilakukannya ijtihad dan model-model pendekatan baru dalam ijtihad, hal ini dimaksudkan untuk menghindar dari hal-hal yang menodai prinsip keadilan, prinsip maslahah, prinsip ketentraman, sesuai dengan kaidah maqashid: "Dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih" (menghindari dari yang membawa kerusakan didahulukan dari suau tindakan yang mendatangkan kemaslahatan). 

Artinya konsep semacam ini perlu mendapatkan suatu perombakan terhadap doktrin diskriminatif terhadap perempuan dalam ketentuan hak ijbar. Pada mulanya Tuhan tidak menginginkan suatu kesukaran, kesusahan yang ditanggung oleh hambaNya, inilah mengapa dalam pandangan maqashod syari’ah, hak ijbar wali bertentangan dengan prinsip-prinsip tujuan syari’at. 

Dalam karyanya, Maqashid Syari’ah, Abdul Hadi al-Fadli merekomendasikan dialektika dua pendekatan thariqahbunyaniyah (pendekatan struktural linguistik) dan thariqahbi’iyah (pendekatan sosio-historis kontekstual)._Pendekatan dialektik-integratif yang dimaksud tidak hanya melibatkan ilmu-ilmu ke-Islaman, tetapi juga ilmu-ilmu lain yang relevan dan turut membantu memperjelas hadirnya hukum islam, seperti ilmu-ilmu humaniora, ilmu-ilmu eksakta dan sebagainya. 

Untuk itu mujtahid kontemporer harus memiliki tiga dimensi kesadaran yakni kesadaran historis (al-wa’yu al-tarikhiy), kesadaran teoristis (al-wa’yu al-nadzariy) dan kesadaran realistis-praktis (al-wa’yu al-‘amaliy)._ Dengan kesadaran historis, seorang mujtahid harus memahami substansi dari kronologi lahirnya teks dan dapat menangkap pesan di balik teks. 

Kesadaran ini mengantarkan mujtahid pada pentingnya ilmu sosiologi dan antropologi hukum dan sejarah hukum sebagai pendekatan. Karena hakikatnya hukum lahir dipengaruhi oleh historitas dan kontruksi sosial masyarakat. Sedangkan kesadaran teoritis menyadarkan mujtahid untuk memiliki keilmuan yang multidisiplin, bukan monodisiplin. 

Karena teks-teks hukum tidak dapat dipisahkan dari teks-teks lainnya seperti teks sosial, teks budaya dan sebagainya. dengan demikian, mujtahid kontemporer hendaknya mampu mendialektikan pendekatan klasik (clasiccal approaches) dan pendekatan kontemporer (contemporary approaches) dengan berbasis maqasid hukum. Pada gilirannya kesadaran kontekstual pun harus menjadi acuan politik mujtahid agar tidak terjadi kekosongan hukum. 

Sebab teks sendiri tak ubahnya hasil rekam konteks masa lalu yang harus dibaca untuk konteks sekarang. Konsepsi diatas sangat relevan jika disandingkan dengan keniscayaan penggunaan pendekatan antropologi hukum islam dalam pembentukan hukum, dalam hal ini, mengenai hak ijbar. 

Pendekatan antropologi hukum islam diperlukan dalam ketentuan hukum hak ijbar dikarenakan bersangkutan dengan nilai-nilai kemanusiaan, kepatutan, dan budaya. Salah satu yang menjadi sorotan dalam konteks pelaksaan hak ijbar, perempuan yang menjadi objek kajian ini mengalami perbedadaan kebiasaan dan kebudayaan dalam konteks historis hukum. Pada masa lampau, perempuan diidentikan dengan ketertutupan dan keterbatasan. 

Seiring dengan perkembangan peradaban, kebudayaan dan perubahan sosial yang terus bergerak pada ranah globalisasi, peran kaum perempuan semacam itu agaknya sudah jauh mengalami pergeseran. Asumsi ini diperkuat dengan gencarnya perjuangan kaum perempuan dalam upaya melakukan pembebasan terhadap mitos lama, emansipasi wanita, dan kesetaraan gender. 

Saat ini perempuan telah terlibat aktif dalam membangun bangsa dan negara melalui dunia politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, bahkan keamanan. Kini wilayah-wilayah tersebut tidak hanya didominasi oleh kaum pria, wanita pun turut andil di dalamnya. Bahkan kadang kaum wanita bisa tampil lebih mandiri, dinamis, kreatif, penuh inisiatif, dan profesional dalam mengambil perannya tersebut. 

Problem semacam ini mungkin tidak pernah ditemukan pada masa ulama’ klasik. Perbedaan tempat, kondisi budaya, menjadi pondasi utama dalam ketentuan hak ijbar ini. Artinya, ketentuan hak ijbar adalah produk dari tradisi dan budaya, dalam perspektif antropologi hukum islam, hak ijbar hari ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai sosial, nilai-nilai kepatutan, serta nilai-nilai budaya, serta norma-norma yang ada. 

Penutup Ketentuan mengenai hak ijbar yang dimiliki oleh wali dalam fiqh munakahah, menurut pandangan ulama’ madzhab ada beberapa perbedaan, ada yang melegalkan dengan tanpa seizin anak perempuan, ada yang melarang bagi yang mempunyai anak perempuan dewasa dan mempunyai kecakapan berbuat hukum. Namun dalam perjalanannya, umat islam seakan terdoktrin bahwa hak ijbar merupakan hak yang boleh diambil, yakni sang wali bisa memaksa anaknya menikah tanpa seizin yang bersangkutan. 

Maqashid syari’ah yang mempunyai dimensi menciptakan kemaslahatan, perdamaian, ketentraman, serta keadilan, baik dalam tingkat diri pribadi maupun dalam konteks maslahah al-’ammah, ketika digunakan pisau analisis dan pendekatan hukum terhadap ketentuan hak ijbar, tentu sangat bertentangan dikarenakan pelaksanaan hak ijbar dominan pada penciptaan mafsadat yang menjadi kebalikan dari penciptaan maslahah. 

Antropologi hukum islam yang mempunyai porsi lebih dalam penciptaan hukum dan keberlangsungan eksistensi hukum, juga mempunyai cara pandang yang kontradiktif terhadap keberlangsungan ketentuan tentang hak ijbar wali. Nilai-nilai, norma-norma, serta budaya masyarakat hari ini telah memberikan posisi lebih terhadap determinasi kaum perempuan. 

Artinya, eksistensi dan peran perempuan hari ini sangat dibutuhkan. Dengan demikian, ketentuan hak ijbar yang memberikan pengekangan terhadap kaum perempuan sangat bertentangan dengan nilai-nilai, norma-norma, dan budaya yang ada pada masyarakat hari ini. Daftar Pustaka Abdillah, M., Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Surakarta: UMS Perss, 2003. 
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