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ABSTRAK 

 

Agama Islam mensyaratkan perkawinan untuk mewujudkan generasi 

penerus dan menciptakan rumah tangga yang bahagia. Perkawinan adalah salah 

satu cara yang dipilih Allah sebagai jalan untuk membuat keturunan. Dalam 

perkembangan zaman lembaga perkawinan selalu menghadapi tantangan, salah 

satunya adalah maraknya kasus wanita hamil di luar nikah. Penyusun tertarik 

meneliti pendapat para dosen program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas 

Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang 

pernikahan wanita hamil dan status anaknya. Alasan penyusun memilih pendapat 

dosen program studi Hukum Keluarga Islam sebagai sumber penyusunan skripsi 

ini dikarenakan dosen adalah salah satu komponen penting dalam dunia 

perkuliahan. Rumusan masalah dalam skripsi ini bertujuan untuk menganalisis 

pendapat para Dosen Program studi Hukum Keluarga Islam mengenai 

pandangannya tentang hukum perkawinan wanita hamil serta implikasinya 

terhadap status anak.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research), penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu menganalisis pendapat 

dosen program studi Hukum Keluarga Islam terhadap perkawinan wanita hamil 

dan status anaknya. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dengan sepuluh 

dosen program studi  Hukum Keluarga Islam yang didokumentasikan melalui 

proses pencatatan, kemudian diperluas dan disusun dalam teks. Adapun 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis. 

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sepuluh pendapat dosen program 

studi Hukum Keluarga Islam tentang hukum perkawinan wanita hamil dengan 

laki-laki yang menghamilinya adalah boleh, dan status anak yang lahir adalah 

anak sah. Perkawinan wanita hamil dengan laki-laki lain yang bukan 

menghamilinya ada dua pendapat: pertama, pendapat yang membolehkan dengan 

alasan akan menjamin status sosial ibu dan anak, dan tidak ada larangan tertulis di 

Undang-Undang. Status anak yang lahir adalah anak sah dari segi hukum perdata, 

namun secara biologis anak tersebut bukan anak kandung dari laki-laki lain yang 

menikahi ibunya. Kedua, pendapat yang tidak membolehkan dengan alasan 

menjaga status nasab anak tersebut. Status anak yang lahir menurut pendapat ini 

hanya boleh dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya. 









MOTTO 

 

 
“Allah tidak akan membebani seseorang  

melainkan sesuai dengan kesanggupanya” 

 (Terjemah QS. Al-Baqarah 286) 

 

 

 
“Jangan biarkan ucapan seseorang  

mematahkan semangat anda.” 
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A. Konsonan Tunggal 

Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 ب
Bā 

B Be 

 ت
Tā 

T Te 

 ث
Ṡā 

ṡ es (dengan titik di atas) 

 ج
Jīm 

J Je 

 ح
Ḥā 

ḥ ha (dengan titik di bawah) 

 خ
Khā 

Kh ka dan ha 

 د
Dāl 

D De 

 ذ
Żāl 

Ż zet (dengan titik di atas) 

 ر
Rā 

R Er 

 ز
Zāi 

Z Zet 

 س
Sīn 

S Es 
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 ش
Syīn 

Sy es dan ye 

 ص
Ṣād 

ṣ es (dengan titik di bawah) 

 ض
Ḍād 

ḍ de (dengan titik di bawah) 

 Ṭā ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓā ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fā F Ef ف

 Qāf Q Qi ق

 Kāf k Ka ك

 Lām l El ل

 Mīm m Em م

 Nūn n En ن

 Wāwu w W و

 Hā h Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Yā y Ye ي
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B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :  

 Ditulis Nazzala نّزل

 Ditulis Bihinna بھنّ 

 

C. Ta Marbutah diakhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 Ditulis Ḥikmah حكمة

 Ditulis ‘illah علة

 

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam 

bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal 

lain). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis 

dengan h. 

األولیاء كرمة  Ditulis Karāmah al-auliyā 

 

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis 

t.  

الفطر زكاة  Ditulis Zakātul-fiţri 
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D. Vokal Pendek 

 َ◌ 

 فعل

fathah 

 

Ditulis 

ditulis 

A 

faala 

 ِ◌ 

 ذكر

kasrah 

 

Ditulis 

ditulis 

I 

Żukira 

 ُ◌ 

 یذھب

dammah Ditulis 

ditulis 

U 

Yażhabu 

 

E. Vokal Panjang 

1 
Fathah + alif  

 فال

Ditulis 

Ditulis 

Ā 

Falā 

2 
Fathah + ya mati 

 تنسىِ 

Ditulis 

Ditulis 

Ā 

Tansā 

3 

 

Kasrah + ya mati 

 تفصیل

Ditulis 

Ditulis 

Ī 

Tafṣīl 

4 

Dlammah + wawu 

mati 

 أصول

Ditulis 

Ditulis 

Ū 

Uṣūl 
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F. Vokal Rangkap 

1 
Fathah +  ya mati 

 الزحیلي

Ditulis 

ditulis 

Ai 

az-zuhailī 

2 
Fatha + wawu mati 

 الدولة

Ditulis 

ditulis 

Au 

ad-daulah 

 

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 Ditulis Aantum أأنتم

 Ditulis Uiddat أعّدت

شكرتم لئن  Ditulis Lain syakartum 

 

H. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”   

 Ditulis Al-Qurān القرأن

 Ditulis Al-Qiyās القیاس

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 

yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

 Ditulis As-Samā السماء

 Ditulis Asy-Syams الشمش

xii 
 



I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisannya 

الفروض ذوي  Ditulis Żawī al-furūḍ 

السنة أھل  Ditulis Ahl as-sunnah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk 

memenuhi kebutuhan ini adalah dengan akad nikah. Pernikahan dalam Islam di 

antaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor 

dan keji, yang dapat merendahkan dan merusak martabat manusia yang luhur. 

Islam memandang pernikahan dan membentuk keluarga sebagai sarana efektif 

untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan dan melindungi 

masyarakat Islam dari kekacauan. Tujuan perkawinan adalah terciptanya 

rumah tangga sakinah yang berlandaskan mawaddah dan rahmah. Firman Allah 

dalam surat ar-Rūm : 21 

ومن ایاتھ ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیھا وجعل بینكم مودة 

 1 ان في ذلك الءیت لقوم یتفكون ورحمة

Perkawinan adalah syariat agama yang harus dijunjung tinggi oleh 

pemeluknya, termasuk oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam.2 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga 

1  Ar-Rūm (30) : 21.  
 
2 Memed Humaedillah, Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya, cet. ke-2, (Jakarta : 

Gema Insani Press, 2003), hlm. 10. 

1 
 

                                                           



2 
 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.3 Perkawinan 

bukan hanya menyatukan dua pasang manusia, yakni laki-laki dan perempuan, 

melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua 

mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram dan 

dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Tujuan ini dapat dicapai secara 

sempurna kalau tujuan-tujuan lain dapat terpenuhi. Dengan ungkapan lain, 

tujuan-tujuan lain adalah pelengkap untuk memenuhi tujuan utama ini. Dengan 

tercapainya tujuan reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan biologis, tujuan 

menjaga diri dan ibadah, tujuan terpeliharanya nasab atau keturunan, dengan 

sendirinya insya Allah tercapai pula ketenangan, cinta dan kasih sayang.4  

Selain itu tujuan pernikahan adalah untuk mencegah perzinaan agar 

tercipta ketentraman bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.5 

Dalam perkembangan zaman lembaga perkawinan selalu menghadapi 

tantangan, salah satunya adalah maraknya wanita hamil di luar nikah. Ada dua 

macam pernikahan wanita hamil : pertama, wanita hamil oleh suami kemudian 

dia bercerai atau ditinggal mati suami, maka tidak boleh menikah dengan laki-

laki lain kecuali setelah masa iddahnya selesai yaitu setelah melahirkan. Yang 

kedua, wanita hamil karena zina. Menurut sebagian ulama’ boleh menikah 

dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki lain. Para imam 

3 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  
 
4 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1, (Yogyakarta : Academia, 2013), hlm. 43.  
 
5 K.N Sofyan Hasan Warkum Sumitro, Dasar-dasar memahami Hukum Islam di 

Indonesia (Surabaya : Usaha Nasional, 1994), hlm. 113. 
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mazhab selain Malikiyah membolehkan pernikahan wanita hamil dengan 

alasan yang berbeda-beda dan ketentuan yang berbeda pula.  

Imam Abu Hanifah membolehkan perkawinan dengan alasan bahwa 

wanita hamil  tidak termasuk ke dalam wanita yang haram untuk dinikahi, akan 

tetapi tidak boleh bersetubuh dengan suaminya sebelum anaknya lahir karena 

dalam syara’ tidak ada ketentuan secara tekstual yang melarang pernikahan 

wanita hamil karena zina.6 Imam Syafi’i berpendapat bahwa kehamilannya 

tidak dapat dinasabkan kepada seseorang (kecuali kepada ibunya), adanya 

kehamilan sama dengan tidak adanya kehamilan. Imam al-Nawawi 

menjelaskan, bahwa wanita hamil karena zina tidak diwajibkan melaksanakan 

‘iddah, alasannya wanita hamil karena zina tidak digolongkan dalam wanita 

yang haram dinikahi.7  

Ulama’ Malikiyah secara tegas melarang pernikahan wanita hamil 

karena zina, sebelum wanita tersebut benar-benar terbebas dari hamil. Apabila 

pernikahan dilakukan sebelum istibra’ maka pernikahan tersebut fasid, karena 

khawatir bercampurnya keturunan di dalam rahim. Abu yusuf dan Zufar juga 

ulama yang melarang nikah bagi wanita hamil karena zina, seperti ketidak 

bolehannya wanita hamil karena dicerai atau ditinggal wafat suaminya. Karena 

kehamilannya menyebabkan terlarangnya persetubuhan, maka terlarang pula 

6 Jaih Mubarok, Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia, cet. ke-1, (Bandung : 
Pustaka Bani Quraisy, 2005), hlm. 105. 

 
7 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu, Penerjrmah : Abdul Hayyie al-kattani, 

dkk, cet. ke- 1. (Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikir, 2011), hlm. 144-145. 
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akad nikah dengan wanita hamil itu sebagaimana hukumnya tidak sah bagi 

wanita hamil bukan karena zina, tidak sah pula bagi wanita hamil karena zina.8  

Pada tahun 1991,  pemerintah membuat peraturan hukum baru 

khususnya bagi masyarakat yang beragama Islam yaitu KHI menjadi pedoman 

bagi hakim Pengadilan Agama. Isi dari KHI salah satunya yaitu dalam masalah 

nikah hamil yang terdapat dalam Pasal 53.9 Ketentuan dalam KHI ini sama 

sekali tidak menggugurkan status zina bagi pelakunya, meskipun telah 

dilakukan perkawinan setelah terjadi kehamilan sebelum nikah.  

Pasal 53 KHI menjelaskan tentang kebolehan melangsungkan 

perkawinan bagi wanita hamil di luar nikah. Meskipun demikian ada aturan 

khusus yang harus dipenuhi dalam perkawinan tersebut, secara lengkap isi 

pasal 53 KHI itu adalah sebagai berikut:  

(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria 
yang menghamilinya. 

(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat 
dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. 

(3) Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak 
diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.10 

Sebagaimana yang tertuang pada pasal 53 ayat 1, KHI hanya 

menjelaskan tentang perkawinan wanita hamil yang dapat dikawinkan dengan 

laki-laki yang menghamilinya, sedangkan perkawinan wanita hamil dengan 

laki-laki lain yang bukan menghamilinya tidak dijelaskan dalam pasal tersebut.  

8 Gugat Budi Prasongko, “Nikah Hamil dalam KHI Menurut Pandangan Tokoh Agama 
Kelurahan Panjer Kec. Kebumen Kab. Kebumen”, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan 
Hukum Yogyakarta, (2012), hlm. 37.  

 
9 Ibid., hlm 37. 
 
10 Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat (1), (Bandung: Humaniora Utama 

Press), 1991. 
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Sebagaimana telah dikemukakan, tujuan disyariatkan-Nya nikah adalah 

agar terpelihara keturunan atau nasab, sebagaimana yang telah difirmankan 

oleh Allah SWT di dalam al-Qur’an surat an-Naḥl ayat 72. 

حفدة ورزقكم وهللا جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنین و

من الطیبت  افبالباطل یؤمنون وبنعمت هللا ھم یكفرون  11  

Pengertian nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan 

darah melalui akad perkawinan yang sah.12 Dari pengertian tersebut, untuk 

dapat menghubungkan nasab seorang anak kepada ayahnya, dibutuhkan dua 

syarat : hubungan darah dan akad perkawinan yang sah. Bila hanya terdapat 

satu syarat, baik hubungan darah saja maupun hanya akad perkawinan yang sah 

saja, nasab tidak bisa dihubungkan di antara keduanya.  

Pembolehan nikah hamil dalam Pasal 53 KHI, mengandung suatu 

kemaslahatan yang besar terutama pada anak yang dikandungnya. Ia dapat 

lahir dengan memiliki ayah yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan 

hidupnya, kehormatan dan masa depannya, karena dalam hukum Islam, anak 

yang dikandung itu bersih dari dosa, dan yang memiliki dosa hanya ayah dan 

ibunya yang melakukan perbuatan zina. Namun dengan adanya pembolehan 

nikah hamil selain untuk menciptakan kemaslahatan di sisi lain juga dapat 

memancing hal-hal yang dilarang oleh agama (kemafsadatan). Kemafsadatan 

11 An-Naḥl (16) : 72. 
 
12 Memed Humaedillah, Akad Nikah… hlm. 44. 

 
 

                                                           



6 
 

yang dimaksud di antaranya adalah keinginan untuk melakukan zina sebelum 

nikah.13  

KHI menetapkan pembolehan nikah hamil dalam Pasal 53 Ayat (1), (2) 

dan (3) dengan mempertimbangkan maṣlāḥah mursalah yang diharapkan agar: 

1. Ada orang tua yang nantinya akan bertanggung jawab atas segala 

pengasuhan dan pendidikan anak-anaknya sampai ia dewasa. 

2. Si pelaku zina mendapatkan kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki 

segala perilaku buruknya dengan membina keluarga yang sah, terhormat, 

dan dilindungi hukum. 

3. Mengembalikan harkat martabat dan kehormatan keluarga besarnya dan 

menutupnya dari aib keluarga atas perilaku salah satu dari anggota 

keluarga tersebut.14 

Namun adanya aturan dalam Pasal 53 KHI juga besar kemungkinan 

untuk disalahgunakan oleh sebagian orang sehingga akan mendorong 

berkembangnya perbuatan zina. Oleh karena itu dalam agama Islam sangat 

dianjurkan untuk mengadakan tindakan preventif, dengan adanya qaidah 

hukum  sad aż - żarī’ah.15 KHI adalah sebagai produk hukum Islam yakni fiqh 

13 Gugat Budi Prasongko, Nikah Hamil dalam KHI … hlm. 38. 
 
14 Ibid., hlm. 38. 
 
15 Miftah Farid, 150 Masalah Nikah dan Keluarga, (Jakarta : Gema Insani Press, 1999), 

hlm. 20. 
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Indonesia yang tentu mempunyai perbedaan dengan fiqh-fiqh klasik karena 

telah tercampur dengan adat kebiasaan bangsa Indonesia.16 

Penelitian ini mengkaji tentang pendapat dosen program studi Hukum 

Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta tentang hukum perkawinan wanita hamil dan status 

anaknya. Dosen program studi  Hukum Keluarga Islam memiliki kompetensi  

mengenai hukum perkawinan Islam yang berkaitan dengan masalah 

perkawinan wanita hamil.   

Penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terhadap dosen program 

studi  Hukum Keluarga Islam sebagai subjek narasumber dalam penelitian ini. 

Dosen sebagai sivitas akademika yang memiliki peran sangat penting dalam 

Perguruan Tinggi. Alasan penyusun memilih pendapat dosen program studi 

Hukum Keluarga Islam sebagai sumber penyusunan skripsi ini dikarenakan 

dosen adalah salah satu komponen penting dalam dunia perkuliahan maupun 

dalam pematangan mahasiswanya. Penelitian ini sangat strategis, mengingat 

selama ini kegiatan penelitian tentang hukum pernikahan wanita hamil belum 

ada yang difokuskan kepada program studi  Hukum Keluarga Islam.  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penyusun merumuskan 

sebuah judul “Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anaknya Menurut 

Pendapat Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan 

Hukum UIN Sunan Kalijaga   (Tinjauan terhadap Ketentuan Pasal 53 KHI)”.  

16 Muh Syaiful Mubarok,  “Status pernikahan wanita hamil akibat zina dan anaknya 
menurut mazhab maliki dan KHI”, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum, (2012),  
Hlm. 6. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas dapat ditarik beberapa 

pokok masalah: 

1. Bagaimana pendapat dan argumen para dosen program studi Hukum 

Keluarga Islam   Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 

terhadap ketentuan hukum pernikahan wanita hamil pada pasal 53 KHI 

serta implikasinya terhadap status anak? 

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pendapat dosen Hukum 

Keluarga Islam tentang perkawinan wanita hamil dan status anaknya 

tersebut? 

 
C. Tujuan dan Kegunaan  

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam kepenulisan ini adalah :  

a. Mengetahui bagaimana pertimbangan aturan hukum kawin hamil 

dan status anak dalam KHI menurut dosen Hukum Keluarga Islam. 

b. Menjelaskan analisis hukum Islam tentang kawin hamil yang 

tercantum dalam pasal 53 KHI. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan 

keIslaman dalam hukum perkawinan, khususnya tentang 

perkawinan wanita hamil dan status anak. 
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b. Sebagai sumbang asih fikiran kepada pihak-pihak yang terkait 

dalam pelaksanaan perkawinan wanita hamil dan menjadi acuan 

sehingga tercipta perkawinan yang sakinah, mawaddah wa rahmah. 

  
D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka dalam sebuah karya ilmiah atau penelitian merupakan 

hal yang terpenting agar penelitian ini terjaga keabsahannya dan benar-benar 

dilakukan. Diskursus mengenai nikah hamil telah menjadi perdebatan sejak 

dulu. Penyusun melakukan telaah terhadap karya ilmiah dan skripsi sebagai 

kerangka acuan dalam penyusunan penelitian ini. Berikut beberapa karya 

ilmiah yang dipilih sebagai referensi :  

Gugat Budi Prasongko dalam skripsinya yang berjudul “Nikah hamil 

dalam KHI Menurut Pandangan Tokoh Agama Kelurahan Panjer Kec. 

Kebumen Kab. Kebumen” menjelaskan nikah hamil berasal dari dua kata yaitu 

“nikah” dan “hamil”. Nikah hamil dapat dikatakan sebagai sebuah pernikahan 

yang dilakukan ketika seorang wanita sedang mengandung atau pernikahan 

wanita yang didahului hamil sebelum melakukan akad pernikahan. Pandangan 

tokoh agama kelurahan Panjer didasarkan pada pendapat para imam madzhab 

yang sebagian besar membolehkan nikah hamil karena tidak terhalang oleh 

larangan yang ada dalam sebuah pernikahan. Keadaan hamil di sini bukan 

karena sebuah perceraian yang terdapat masa iddah bagi wanita yang telah 

dicerai oleh suaminya. Secara umum bahwa pendapat tokoh agama terhadap 
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nikah hamil dalam KHI setuju demi terjaminnya kemaslahatan bagi calon anak 

yang dilahirkan kelak.17 

Skripsi yang berjudul “Studi Perbandingan Pernikahan Wanita Hamil 

dalam Prespektif Imam Syafi’i dan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri 

Terengganu Malaysia” yang ditulis oleh Mohd Shafie Bin Abd Samat. Dalam 

skripsinya Mohd Shafie mencoba mengkomparasikan antara konsep Imam 

madzah Syafi’i dengan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu 

Malaysia bahwa para ulama’ madzhab sepakat mengenai kebolehan menikahi 

wanita hamil oleh laki-laki yang menghamilinya. Alasanya karena tidak ada 

dalil dari al-Qur’an dan Hadits yang mengharamkan menikahi wanita hamil 

zina ini. Ada perbedaan pendapat pada sah atau tidak nya akad nikah seorang 

wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Pendapat Imam 

Syafi’i, bahwa beliau berpendapat akad nikah itu sah dan boleh 

mencampurinya sebelum perempuan itu melahirkan. Hukum membolehkan 

atau mengesahkan akad nikah lalu mencampurinya, karena Imam Syafi’i 

berpendapat bahwa air sperma itu tidak dihargai dan hukumnya boleh 

dihubungkan nasab. Imam Syafi’i berpendapat bahwa sesungguhnya tidak ada 

kewajiban iddah bagi wanita pezina (artinya wanita yang telah berzina boleh 

langsung dinikahi tanpa iddah), baik ia hamil atau tidak dari pezina itu. Imam 

Syafi’i berpendapat bahwa wanita yang hamil karena zina tidak mempunyai 

17 Gugat Budi Prasongko, “Nikah hamil dalam KHI menurut pandangan tokoh Agama 
kelurahan Panjer Kec. Kebumen Kab. Kebumen”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta,  (2012). 
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iddah, karena iddah hanya diperuntukkan bagi wanita yang dinikahi secara sah 

atau melakukan wathi syubhat.18 

Skripsi Ishak Tri Nugroho dengan judul “Perkawinan Wanita Hamil 

dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Maqashid Syari’ah)” menjelaskan pula tentang 

keabsahan kawin hamil dalam KHI ditinjau dari segi maqasid syari’ah. 

Ketentuan hukum perkawinan wanita hamil dalam Pasal 53 KHI menggunakan 

frasa “dapat” yang mengandung makna boleh dan tidak ada keharusan. Frasa 

“dapat” tersebut adalah bagi pria yang menghamili sebagaimana yang 

tercantum dalam ayat (1) yang menyebutkan bahwa seorang yang hamil diluar 

nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Maqashid Syari’ah 

dalam ketentuan hukum perkawinan wanita hamil Pasal 53 KHI adalah untuk 

menjaga eksistensi ad-daruuriyat al-khamsah tersebut. kebolehan kawin dengan 

pria yang menghamilinya lebih diutamakan dalam  rangka menjaga 

kehormatan nasab agar sperma yang membuahi wanita tersebut tidak 

tercampur dengan sperma pria lain. Hal ini dengan mempertimbangkan 

kemashlahatan bagi si wanita hamil tersebut dan juga bagi bayi yang 

dikandungnya terutama dalam hal menjaga atau menyelamatkan keturunan.19 

Ahmad Firdaus Al-Halwani dalam skripsinya yang berjudul “Hukum 

Perkawinan Akibat Hamil di Luar Nikah (Studi Imam Syafi’i dan Imam 

Ahmad bin Hanbal)” menjelaskan juga bahwa Imam Syafi’i membolehkan 

18 Mohd Shafie Bin Abd Samat, “Studi perbandingan pernikahan wanita hamil dalam 
prespektif Imam Syafi’i dan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu Malaysia”, 
Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2009). 

19 Ishak Tri Nugroho, “Perkawinan wanita hamil dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan 
Maqashid Syari’ah)”, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, (2014). 
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perkawinan wanita hamil di luar nikah baik dengan laki-laki yang 

menghamilinya ataupun dengan laki-laki  yang bukan menghamilinya. 

Kebolehan ini adalah kebolehan secara mutlak, maksudnya adalah tidak adanya 

syarat apapun untuk kebolehan pernikahan ini. Imam Ahmad Bin Hanbal 

berpendapat bahwa hukum perkawinan hamil akibat hubungan di luar nikah 

dengan laki-laki yang menghamilinya adalah tidak boleh, sebelum mereka 

bertaubat terlebih dahulu, dengan kata lain hal ini boleh namun bersyarat. 

Sedangkan hukum perkawinan wanita hamil akibat hubungan diluar nikah 

dengan laki-laki yang bukan menghamilinya adalah haram.20 

Muh Syaiful Mubarok dalam skripsi yang berjudul “Status Pernikahan 

Wanita Hamil Akibat Zina & Anaknya Menurut Madzhab Maliki dan KHI” 

dijelaskan bahwa dengan membolehkan wanita hamil melangsungkan 

perkawinan seperti pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 KHI, maka timbul satu masalah 

penting, yakni pada penentuan nasab anak yang dilahirkan. Untuk 

mengantisipasi hal tersebut, KHI sebenarnya tidak menyodorkan konsep 

redaksi yang pasti untuk memberikan penyelesaian hukumnya. Sementara 

tentang kedudukan dan status hukum anak zina tersebut, berdasarkan pasal-

pasal yang ada, KHI juga menguraikan beberapa poin yang terkait dengan 

kedudukan anak tidak sah. Dalam pasal 100 KHI disebutkan bahwa : “anak 

yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan 

ibunya dan keluarga ibunya”. Adapun yang dimaksud anak yang lahir di luar 

20 Ahmad Firdaus Al-Halwani, “Hukum perkawinan akibat hamil di luar nikah (Studi 
Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal)”, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan 
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2014). 
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perkawinan di sini adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah 

atau akibat hubungan yang tidak sah.21 

Jurnal Dian Andromeda Yustika yang berjudul “Pandangan Pihak KUA 

Kasihan, Bantul, Yogyakarta tentang Kawin Hamil”. Jurnal ini membahas 

mengenai hukum perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang 

menghamilinya dalam prespektif hukum Islam dan hukum Islam terhadap 

perkawinan wanita hamil dengan laki-laki lain yang bukan menghamilinya. 

Pandangan pihak KUA Kecamata Kasihan terhadap perkawinan wanita hamil 

karena zina ialah boleh, selama perkawinan itu dilaksanakan dengan pria yang 

menghamilinya. Pendapatnya tentang kebolehan kawin hamil ini sudah sesuai 

dengan hukum Islam dalam al-Qur’an surat An-Nūr ayat 3 tentang bolehnya 

pezina nikah dengan pezina pula. Pihak KUA Kecamatan Kasihan dalam 

pandangannya yakni menolak secara tegas perkawinan wanita hamil dengan 

laki-laki yang bukan menghamilinya. Pandangan pihak KUA terhadap 

perkawinan wanita hamil jika dilaksanakan dengan laki-laki yang bukan 

menghamilnya sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam dalam Al-Qur’an 

surat An-Nūr ayat 3 yaitu perempuan yang berzina hanya pantas menikah 

dengan  laki-laki yang berzina dengannya begitu juga sebaliknya, sebab tidak 

layak bagi seorang laki-laki baik-baik menikahi seorang perempuan pezina, 

begitu pula sebaliknya.22 

21 Muh Syaiful Mubarok, “Status pernikahan wanita hamil akibat zina & anaknya 
menurut madzhab maliki dan KHI”, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta,  (2012). 

 
22 Dian Andromeda Yustika, “Pandangan Pihak KUA Kasihan, Bantul, Yogyakarta 

tentang Kawin Hamil”, Jurnal Al-Ahwal, Vol. 7, No. 2, 2014, hlm.176.  
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Berdasarkan telaah terhadap sejumlah kajian dan penelitian diatas, 

dapat disimpulkan bahwa kajian ini bukanlah kajian pertama, namun tidak 

sama secara persis dengan kajian-kajian yang telah ada.  Meskipun ada 

beberapa skripsi dan penelitian yang membahas tentang hukum perkawinan 

wanita hamil dari segi yuridis yaitu Pasal 53 KHI, Namun penelitian-penelitian 

tersebut belum ada yang membahas tentang tinjauan terhadap ketentuan pasal 

53 KHI menurut para Ahli Hukum Perkawinan (Dosen Hukum Keluarga Islam 

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga). 

 
E. Kerangka Teoretik 

Kawin hamil adalah perkawinan yang disebabkan karena perzinaan 

yang mengakibatkan kehamilan diluar perkawinan yang sah. Adanya kasus 

wanita hamil dalam masyarakat membuat para ahli hukum untuk mengkaji hal 

tersebut. terdapat beberapa pendapat dari para ulama mazhab mengenai hukum 

mengenai perkawinan hamil ini. Diantaranya pendapat diperbolehkan menikah 

dengan pria yang menghamilinya, dan ada pula yang tidak memperbolehkan 

perkawinan wanita hamil akibat zina hingga ia terlepas dari masa ‘iddah nya.  

سن من المحیض من النسائكم ان ارتبتم فعدتھن ثلثة اشھر   والئي والئي یئ

لم یحضن   واوالت االحمال اجلھن ان یضعن حملھن  ومن یتق هللا یجعل 

 23لھ من امره یسرا

Para ulama mazhab sependapat bahwa dalam hal perkawinan yang sah, 

bila seorang perempuan melahirkan anak, anak itu bisa dihubungkan nasabnya 

23 At-Talāq (65): 4. 
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kepada suaminya. Akan tetapi, untuk dapat menghubungkan nasab tersebut 

kepada ayahnya, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya : 

anak tersebut dilahirkan setelah berlalunya waktu enam bulan sejak terjadinya 

akad nikah (menurut Hanafiyah) atau enam bulan sejak terjadinya hubungan 

suami-istri (menurut mayoritas ulama madzhab). Apabila anak lahir kurang 

dari enam bulan dari waktu akad atau dari hubungan suami-istri, anak tersebut 

tidak bisa dihubungkan nasabnya kepada suami wanita yang melahirkannya. 

Hal ini bisa menjadi petunjuk bahwa kehamilan telah terjadi sebelum 

terjadinya perkawinan, kecuali jika suami mengakui bahwa anak yang 

dilahirkan adalah anaknya dan mengakui pula bahwa dirinyalah yang 

menghamili wanita itu sebelum ia menikahinya. 

Di Indonesia hukum kawin hamil diperbolehkan dan diatur khusus 

dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. Namun dampak diperbolehkannya 

perkawinan wanita hamil membuat masyarakat menjadi terbiasa sehingga tidak 

mengantisipasi bagaimana agar kehamailan di luar nikah tidak terjadi lagi. 

Bahkan dapat menjadi pengajaran yang menjerumuskan ke jurang perzinaan, 

tentunya perkawinan hamil ini dapat dilaksanakan karena adanya aturan hukum 

yang memperbolehkannya.  

Diberlakukannya peraturan Pasal 53 KHI hanya diketahui sebatas 

pembolehan kawin hamil saja. Padahal menurut ketentuan Pasal ini secara 
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tegas ada aturan yang harus dipenuhi atau dibatasi pada perkawinan dengan 

laki-laki yang menghamilinya.24  

KHI menjelaskan bahwa hukum akad nikah wanita hamil akibat zina 

adalah sah apabila yang menikahinya laki-laki yang menghamilinya, tetapi 

apabila laki-laki lain yang bukan menghamilinya, akad nikah tersebut menjadi 

tidak sah. Dengan demikian, hubungan nasab antara anak dan ayahnya hanya 

apabila yang menikahi ibunya itu laki-laki yang menghamilinya. Bila yang 

menikahinya bukan laki-laki yang menghamilinya, hubungan nasab tidak ada 

karena akad nikahnya sendiri hukumnya tidak sah.  

Pasal 99 KHI menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir 

dalam ikatan perkawinan yang sah,25 dan pasal 42 Undang-Undang No.1 

Tahun 1974 Tentang perkawinan menyebutkan, anak yang sah adalah anak 

yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.26 Namun hal 

ini terdapat pengecualian dalam pasal 100 KHI yang menyebutkan bahwa anak 

yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan 

ibunya dan keluarga ibunya.27 

 
F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

24 KHI Bab VIII Tentang : Kawin Hamil Pasal 53 (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, 
dapat di kawinkan dengan pria yang menghamilinya Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat (1), 
(Bandung: Humaniora Utama Press), 1991. 

 
25 Pasal 99 poin (a) Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat (1), (Bandung: Humaniora 

Utama Press), 1991. 
 
26 Pasal 42 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
 
27 Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat (1), (Bandung: Humaniora Utama 

Press), 1991. 
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Penelitian yang digunakan dalam menulis penelitian ini adalah 

penelitian lapangan yaitu penelitian yang mengambil sampel dari hasil 

wawancara sebagai dasar pengumpulan data.28 Dalam penelitian ini 

yaitu wawancara dengan dosen program Studi Hukum Keluarga Islam 

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah deskriptif-analitik, 

yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan hasil penelitian29 yang 

berupa data hasil wawancara dari narasumber yang selanjutnya 

dianalisis menggunakan pendekatan normatif-yuridis. 

3. Sumber Data 

Penelitian ini merupakan penelitian field research, sehingga 

pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara. Adapun 

narasumber adalah dosen program studi Hukum Keluarga Islam 

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. 

4. Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah :  

a. Wawancara (interview) 

Wawancara suatu proses pengumpulan data dari sumber-

sumber primer dengan tanya jawab atau dialog (interview) secara 

28 Syamruddin. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), (Jakarta: PT. Bumi 
Aksara, 2000), hlm. 113. 

 
29 Muhammad Nazir, Metode Penelitian, cet. ke-7 (Bogor: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 

54. 
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langsung antara pewawancara dengan narasumber30 tentang 

fenomena perkawinan wanita hamil dan status anak. Teknik 

wawancara yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara semiterstruktur dengan tujuan untuk menemukan 

permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak 

wawancara diminta berpendapat.31 Dalam hal ini adalah 10 dosen 

program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

b. Dokumentasi 

Untuk melengkapi data penelitian ini penyusun akan 

melakukan pengumpulan data dengan metode dokumentasi, yaitu 

dengan teknik mencari data dari beberapa buku yang berkaitan 

dengan tema yang akan diteliti. Adapun sumber yang berkaitan 

adalah buku-buku yang memuat tentang permasalahan kawin 

hamil, termasuk Undang-Undang, KHI atau peraturan yang terkait. 

Metode ini di harapkan mampu mendukung pengumpulan data 

yang akan dibahas dalam penelitian ini.   

5. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah 

pendekatan normatif-yuridis : 

a. Pendekatan normatif yaitu studi Islam yang memandang 

masalah dari sudut legal-formal dan atau normatifnya. Maksud 

30 Syamruddin. Nasution, Metode Research... hlm. 113. 
 
31 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta, 2005), hlm. 73. 
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legal-formal adalah hubungannya dengan halal dan haram, 

boleh atau tidak, dan sejenisnya.32 Pendekatan normatif yaitu 

pendekatan yang lebih menekankan aspek norma-norma dalam 

ajaran Islam sebagaimana terdapat dalam dalil nash, kaidah 

hukum dan pendapat ulama. 

b. Pendekatan yuridis yaitu menganalisis data dengan 

menggunakan prespektif hukum positif, dalam hal ini yaitu 

berupa Kompilasi Hukum Islam.  

6. Analisis Data 

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi 

terhadap data yang telah tersusun. Analisis data dilakukan secara 

kualitatif, yaitu mencari nilai-nilai dan suatu variabel yang tidak dapat 

diutarakan dalam bentuk angka-angka tetapi dalam bentuk kategori-

kategori.33 Dengan menggunakan metode induktif, yaitu pola berfikir 

menganalisa data dari suatu fakta atau peristiwa yang bersifat konkrit 

kemudian ditarik generalisasi atau kesimpulan yang bersifat umum. 

 
G. Sistematika Pembahasan  

Sistematika penulisan ini disusun dalam lima bab, dimana tiap bab 

terdiri beberapa sub bab yang menjelaskan isi dari tiap-tiap sub bab.  

32 Koiruddin Nasution, Pengantar Studi Islam, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 
2014),  hlm. 141. 

 
33 Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, cet. ke-9, (Jakarta: PT. 

Gramedia, 1989) hlm. 254. 
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Bab Pertama, adalah pendahuluan, terdiri dari tujuh sub bab yang 

dimaksudkan sebagai gambaran awal dari bahasan yang dikaji, yaitu latar 

belakang masalah yang menjelaskan alasan penyusun mengangkat tema 

tersebut, rumusan masalah yakni berisikan pertanyaan yang hendak  dicari 

jawabannya melalui penelitian dan sesuai dengan judul penelitian, tujuan 

penelitian adalah operasionalisasi rumusan masalah menjadi penjelasan 

konkret tentang data yang dicari dalam penelitian yang berupa pernyataan 

tentang fakta yang dapat diamati atau diukur, telaah pustaka sebagai tolak ukur 

referensi terhadap penguasaan materi, kerangka teori yaitu konsep yang 

digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan 

diteliti, metode penelitian berguna untuk memudahkan penyusunan dalam 

membahas materi dan sistematika pembahasan yaitu deskripsi tentang alur 

penyusunan skripsi yang disertai dengan argumentasi penyusun mengenai 

susunan bagian-bagian skripsi. 

Bab kedua, menjelaskan tentang teori hukum Islam tentang perkawinan 

yang terdiri dari definisi perkawinan atau pengertian perkawinan, dasar hukum, 

prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam dan syarat rukun pernikahan, yang 

nantinya dikaitkan dengan bagaimana status hukum pernikahan akibat hamil 

diluar nikah yang terdapat dalam pasal 53 KHI. 

Bab ketiga, menguraikan tentang profil Program studi Hukum Keluarga 

Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 

Pada bab ini akan diuraikan juga pendapat dosen tentang perkawinan wanita 

hamil.  
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Bab keempat, merupakan isi pokok dari penelitian yaitu analisis 

terhadap pendapat dosen mengenai ketentuan pasal 53 KHI yang menjelaskan 

tentang ketentuan hukum kawin hamil. Selain itu penyusun juga akan 

memaparkan bagaimana implikasi pendapat dosen tentang pasal 53 KHI 

terhadap status anak. 

Bab kelima, yaitu bagian penutup yang berisi kesimpulan dari hasil 

pembahasan dalam bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang membangun.  

 
 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan kajian pada bab-bab sebelumnya maka 

penyusun membuat kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pendapat dan argumen para dosen tentang perkawinan wanita hamil 

Hukum wanita hamil menurut Dosen Program Studi Hukum 

Keluarga Islam diperbolehkan hanya 1 pendapat memperbolehkan 

namun memberi saran sebelum pelaksanaan perkawinan maka harus 

diberikan sanksi terlebih dahulu. Perkawinan wanita hamil dengan 

laki-laki yang menghamilinya dari 10 narasumber 100% 

mengatatakan membolehkan apabila wanita hamil menikah dengan 

laki-laki yang menghamilinya. Pelaksanaan kawin hamil yang 

menikah dengan laki-laki lain yang bukan menghamilinya terjadi 

perbedaan pendapat antar dosen, 50%  membolehkan dan 50% tidak 

membolehkan.  

a. Pendapat yang membolehkan 

Boleh dinikahkan namun harus ada sanksi atau hukuman 

yang dilakukan sebelum pelaksanaan pernikahan tersebut 

karena wanita yang hamil di luar nikah tidak termasuk wanita 

yang memiliki masa iddah. Dalam Pasal 53 KHI tentang kawin 

hamil tidak dijelaskan adanya larangan menikahi wanita hamil 

77 
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dengan lelaki yang bukan menghamilinya. Pernikahan yang 

dilakukan tidak hanya melindungi status sosial wanita yang 

hamil namun juga menyelamatkan status anak. 

b. Pendapat yang tidak membolehkan 

Tidak diperbolehkan menikahkan wanita yang hamil 

dengan lelaki lain yang bukan menghamilinya karena di 

khawatirkan tercampurnya nutfah. Apabila dalam kondisi 

tertentu perkawinan terpaksa dilaksanakan maka setelah 

terjadinya akad tidak diperbolehkannya melakukan hubungan 

suami-istri hingga istri melahirkan. Status anak yang lahir 

dalam perkawinan dalam hukum administrasi Negara anak 

tersebut adalah anak sah karena lahir dalam perkawinan, 

namun secara biologis anak tersebut bukan anak kandung dari 

lelaki yang menikahi ibunya. Status perwalian ketika anak 

yang lahir perempuan maka yang menjadi wali nikah adalah 

wali hakim.  

2. Analisis hukum islam terhadap pendapat dosen tentang hukum 

perkawinan wanita hamil dengan laki-laki lain yang bukan 

menghamilinya serta status anak. 

a. Pendapat yang membolehkan 

Pernikahan wanita hamil dapat dilakukan secara langsung 

tanpa harus menunggu masa kelahiran, karena wanita hamil karena 

zina tidak mempunyai masa iddah. Tidak ada aturan Undang-
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Undang yang melarang perkawinan wanita hamil dengan lelaki lain 

yang bukan menghamilinya.  

b. Pendapat yang tidak membolehkan 

Tidak boleh menikah dengan lelaki lain yang bukan 

menghamilinya dikarenakan untuk melindungi status nasab anak. 

Dalam kondisi tertentu apabila harus terjadi pernikahan maka 

setelah akad tidak diperbolehkan berhubungan badan sampai 

melahirkan karena dikhawatirkan tercampurnya benih. Anak yang 

lahir hanya dinasabkan kepada ibunya saja. 

 

B. Saran 

Dengan berakhirnya penyusunan skripsi ini, sesuai dengan adanya 

permasalahan yang terjadi maka penyusun memberikan sedikit saran 

kepada para pembaca dan khususnya kepada instansi pemerintah terkait 

antara lain : 

1. Hendaknya perkawinan wanita hamil karena zina dalam Pasal 53 KHI 

penggunaan kata “dapat” menurut para ahli Hukum Keluarga Islam 

kurang tepat, mungkin kata “dapat” diganti dengan kata yang lebih 

jelas seperti “harus” sehingga hanya menimbulkan pemahaman bahwa 

seorang wanita hamil harus (wajib) dinikahkan dengan laki-laki yang 

menghamilinya.  

2. Setelah penyusun amati penggunaan kata “dapat” dalam Pasal 53 KHI 

ada indikasi kebolehan pelaksanaan kawin hamil sehingga memicu 
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masyarakat islam untuk melakukan hubungan seks sebelum menikah. 

Karena kehamilan diluar nikah tidak menghalangi bagi mereka untuk 

tetap melangsungkan pernikahan.  

3. Pelaksanaan perkawinan yang hamil diluar nikah perlu ditekankan 

tidak dipermudah ada beberapa hal atau sanksi yang harus tetap 

diberikan ketika seorang melakukan perzinaan. Konsep inilah yang 

belum diterapkan, integrasi antara sanksi dahulu baru diperbolehan 

pernikahan, sehingga terkesan ketika  menikahkan atau wanita hamil 

yang menikah ini akan memperbuka jalan perzinaan. 
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TERJEMAHAN TEKS AL-QUR’AN DAN AL-HADIS 

NO HLM FN TERJEMAHAN 

BAB I 

1 1 1 Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah 

Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu 

dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan 

diantaramu rasa kasih dan sayang.  

2 5 11 Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami 

atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan 

anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta 

memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa 

mereka beriman kepada yang batil dang 

mengingkari nikmat Allah?. 

3 14 23 Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi 

(menopause) di antara istri-istrimu jika kamu 

ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya 

adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-

perempuan yang tidak haid. Sedangkan 

perempuan-perempuan yang hamil waktu idah 

mereka itu sampai mereka melahirkan 

kandungannya. Dan barang siapa bertakwa 

kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus 

kesalahan-kesalahannya dan akan melipat 

gandakan pahala baginya. 

BAB II 

4 23 4 Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah 

masing-masing dari keduanya seratus kali, dan 

janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya 

mencegah kamu untuk (menjalankan) agama 



(hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah 

dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) 

hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-

orang yang beriman.  

5 27 13 Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi 

(menopause) di antara istri-istrimu jika kamu 

ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya 

adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-

perempuan yang tidak haid. Sedangkan 

perempuan-perempuan yang hamil waktu idah 

mereka itu sampai mereka melahirkan 

kandungannya. Dan barang siapa bertakwa 

kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus 

kesalahan-kesalahannya dan akan melipat 

gandakan pahala baginya. 

BAB III 

6 59 11 Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali 

dengan pezina perempuan, atau dengan 

perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak 

boleh menikah kecuali dengan laki-laki  atau 

dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu 

diharamkan bagi orang-orang mukmin. 

BAB IV 

7 68 12 Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali 

dengan pezina perempuan, atau dengan 

perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak 

boleh menikah kecuali dengan laki-laki  atau 

dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu 

diharamkan bagi orang-orang mukmin. 

8 70 16 Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-



perempuan) yang demikian itu. 

9 73 24 

 

Tidak halal bagi orang yang beriman kepada 

Allah dan hari akhir dia menuangkan air 

(maninya) pada persemaian orang lain. 

10 74 26 Tidak boleh digauli yang sedang hamil sampai ia 

melahirkan, dan (tidak boleh digauli) yang tidak 

hamil sampai dia beristibra’ dengan satu kali 

haid. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang hukum menikahi dan menikahkan 

wanita yang hamil diluar nikah? 

2. Apa dasar atau landasan hukum yang Bapak/Ibu gunakan dalam ketika 

berpendapat tersebut? 

3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu apabila pernikahan wanita hamil zina 

dengan laki-laki yang menghamilinya? Bagaimana hukumnya? Adakah 

ketentuan waktu atau batas waktu? 

4. Bagaimana status hukum anak zina yang ibunya menikah dengan laki-laki 

yang menghamilinya? (Nasab, Wali) 

5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu apabila pernikahan wanita hamil zina 

dengan laki-laki lain yang bukan menghamilinya? Bagaimana hukumnya? 

Adakah ketentuan waktu atau batas waktu? 

6. Bagaimana status hukum anak zina yang ibunya menikah dengan laki-laki 

lain yang bukan menghamilinya? (Nasab, Wali) 

7. Apakah pasal 53 KHI sudah relevan? Alasan... 
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