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ABSTRAK  

 

Tesis ini membahas tentang kawin hamil dan penentuan wali nikah dengan 

memfokuskan praktik pada Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Kediri. Dalam 

prosedur pendaftaran perkawinan, KUA mensyaratkan adanya akta kelahiran dan akta 

nikah kedua orang tua yang diamaksudkan untuk mengetahui jarak kelahiran calon 

mempelai dan akad nikah kedua orang tua. KUA memberikan batasan 6 bulan kehamilan 

bagi anak hasil kawin hamil untuk dapat dihubungkan nasab dengan ayah biologisnya 

sehingga ayahnya bisa menjadi wali dalam akad nikahnya. Hal ini merupakan 

pemahaman yang berbeda dengan pasal 99 KHI yang menjelaskan bahwa anak yang sah 

adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Selain itu, penyusun juga akan 

menkaji tentang praktik kawin hamil yang dilakukan oleh KUA. Pelaksanaan kawin 

hamil di KUA Kabupaten Kediri perlu diketahui untuk mengetahui kesinambungan 

logika hukum KUA yang memperbolehkan kawin hamil namun tidak serta mera 

memberikan hubungan nasab antara anak dan ayah biologis. Oleh karena itu, perlu dikaji 

faktor-faktor sosiologis yang melatarbelakangi perbedaan pemahaman aturan yang 

dilaksanakan oleh KUA di KAbupaten Kediri.    

Metode yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan 

(field research) yaitu penyusun datang ke lapangan untuk melakukan pengamatan 

terhadap KUA Kabupaten Kediri dan masyarakat setempat pada Kecamatan tempat KUA 

diteliti yang difokuskan pada kajian praktik kawin hamil dan penentuan wali nikah anak 

hasil kawin hamil. Pengumpulan data di di lapangan dilakukan dengan menggunakan 

metode observasi terhadap praktik pendaftaran perkawinan dan penentuan wali nikah 

yang dilakukan KUA di Kabupaten Kediri dan wawancara kepada Kepala KUA ataupun 

Penghulu yang bertugas di KUA wilayah Kabupaten Kediri. Adapun pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum yaitu penyusun 

mengamati bagaimana praktik kawin hamil dan penentuan wali nikah di KUA Kabupaten 

Kediri kemudian dikaitkan dengan aturan perundang-undangan yang mengatur hal 

tersebut. Ketika ditemukan perbedaan antara praktik dan aturan yang ada, penyusun 

menganalisis faktor-faktor sosiologis yang melatarbelakangi perbedaan tersebut.  

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan maka dapat diketahui bahwa para 

praktik kawin hamil KUA memiliki pemahaman yang sama dengan aturan yang ada 

dalam KHI yaitu mengawinkan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya. 

Bahkan beberapa KUA mensyaratkan surat pernyataan bermaterai bagi laki-laki yang 

menghamili. Adapun pada praktik penentuan wali nikah anak hasil kawin hamil, KUA 

berhati-hati dengan memahani bahwa status anak yang diperoleh dari anak hasil kawin 

hamil adalah status anak yang bersifat administratif yaitu mengenai akta kelahiran, 

sedangkan dalam hal hubunagn perdata lainnya seperti perwalian dan waris harus 

disesuaikan dengan fikih dan pendapat ulama.  

Faktor sosiologis yang melatarbelakangi pemahaman KUA tersebut adalah adanya 

kecenderungan dari KUA untuk tetap mempertahankan fikih dalam melaksanakan 

beberapa praktik perkawinan khususnya pada penentuan wali nikah. Hal ini disebabkan 

oleh kuatnya doktrin fikih pada KUA yang ditandai dengan lingkunagn pesantren dan 

karisma kyai serta pendidikan para pegawai KUA yang memenui fikih dalam waktu lama 

menjadikan fikih  sebagai solusi untuk menjawab persoalan sehari hari. Selain itu, 

masyarakat yang kurang memahami hukum perkawinan menganggap KUA sebagai ahli 

hukum dan menyerahkan segala urusan perkawinan kepada KUA. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

05936/U/1987. 

I. Konsonan Tunggal 

 

Huruf Arab 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama  

 

 ا

 ة

 ت

 ث

 ج

 ح

 خ

 د

 ذ

 ر

 ز

 ش

 ش

 

Alif 

Bā‟ 

Tā‟ 

Ṡā‟ 

Jim 

Ḥā‟ 

Khā‟ 

Dāl 

Żāl 

Rā‟ 

Zai 

Sin 

Syin 

 

Tidak dilambangkan 

b 

t 

ṡ 

j 

ḥ 

kh 

d 

ż 

r 

z 

s 

sy 

 

tidak dilambangkan 

be 

te 

es (dengan titik diatas) 

je 

ha (dengan titik di bawah) ka 

dan ha 

de 

zet (dengan titik di atas) 

er 

zet 

es 

es dan ye 
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 ص

 ض

 ط

 ظ

 ع

 غ

 ف

 ق

 ك

 ل

 م

 ن

 و

 ي

 ء

 ي

Ṣād 

Ḍad 

Ṭā‟ 

Ẓā‟ 

„Ain 

Gain 

Fā‟ 

Qāf 

Kāf 

Lām 

Mim 

Nūn 

Waw 

Hā‟ 

Hamzah 

Ya 

ṣ 

ḍ 

ṭ 

ẓ 

„ 

g 

f 

q 

k 

l 

m 

n 

w 

h 

ʻ 

Y 

es (dengan titik di bawah) 

de (dengan titik di bawah) 

te (dengan titik di bawah) 

zet (dengan titik di bawah) 

koma terbalik di atas 

ge 

ef 

qi 

ka 

„el 

„em 

„en 

w 

ha 

apostrof 

ye 

 

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap 

 

 متعّددة

عّدة ّ    

 

ditulis 

ditulis 

 

Muta‟addidah 

„iddah 

 

III. Ta’marbūtah di akhir kata 

a. Bila dimatikan ditulis h 
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 حكمة

 جسية

 

ditulis 

ditulis 

 

Ḥikmah 

jizyah 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam 

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya 

b. Bila diikuti denga kata sandang „al‟ serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis h 

 

 كرامةاالونيبء

 

ditulis 

 

Karāmah al-auliyā’ 

 

c. Bila ta‟marbūtah hidup atau dengan harakat, fatḥah, kasrah dan ḍammah 

ditulis tatau h 

 

 زكبةانفطر

 

ditulis 

 

Zakāh al-fiṭri 

 

IV. Vokal Pendek 

 

___  َ_ 

___  َ_ 

___  َ_ 

 

 

fatḥah 

kasrah 

ḍammah 

 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

 

a 

i 

u 

 

V. Vokal Panjang 

 

1 

 

 

 Fathah + alifجاهلية                      

 

 

ditulis 

 

 
ā  : jāhiliyyah 
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2 

 

3 

 

4 

 

Fathah +  ya‟ mati تنسى                 

 

Kasrah + ya‟ mati كريم                  

 

Dammah + wawu mati    فروض 

ditulis 

 

ditulis 

 

ditulis 

ā  : tansā 

 
ī  : karīm 

 
ū  : furūd 

 

VI. Vokal Rangkap 

 

1 

 

2 

 

 

Fathah ya mati 

 بينكم

Fathah  wawu mati 

 قول

 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

 
ai 

bainakum 

au 

qaul 

 

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 

 

 أأوتم

 أعّد ت

 نئه شكرتم

 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

 
a’antum 

u’iddat 

la’in syakartum 

 

VIII. Kata sandang Alif + Lam 

 

a.  bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan “l” 

 

 انقران

 شانقيب

 

ditulis 

ditulis 

 

Al-Qur’ān 

 

al-Qiyās 

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya. 
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 انسمبء

 انشمص

 

ditulis 

ditulis 

 

as-Samā’ 

 

asy-Syams 

 

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

 

 ذوي انفروض

 

 انسىةأهم 

 

ditulis 

 

ditulis 

 

Zawi al-furūd 

 

Ahl as-Sunnah 

 

 

X. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur‟an, hadis, mazhab, 

syariat, lafaz. 

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh 

penerbit, seperti judul buku al-Hijab. 

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negera 

yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri 

Soleh.  

d. Nama penerbit di Indonesia yang mengguanakan kata Arab, misalnya 

Toko Hidayah, Mizan. 
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MOTTO 

 

 

 الّدين و الّدنيا مثل الّرجلني فمن مشى بإحدا مها
   كأنّه األعرج

 
وتعظم يف عني الصغري صغارها و تصغر يف عني العظيم 

 العظائم
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KATA PENGANTAR 

 بسن هللا الرحٰوي الرحين

هني  اى الحود هلل ًحودٍ ًّستعيٌَ ًّستغفرٍ ًّعْذ باهلل هي شرّر اًفسٌا ّهني ينيتاا ااوالٌنا

 يِد هللا فال هضل لَ ّهي يضللَ فال ُادي لَ.

 اشِد اى ال الَ اال هللا ّحدٍ ال شريك لَ ّاشِد اى هحودا ابدٍ ّ ريْلَ 

هحَود ّالى آلَ ّأصحابَ صالة اَل يستطيع  لِا  الحساب ادا ّاَل  ييّدًا الىالَصالة ّالَسالم 

 )اها بعد( .ّيلَن تسليوا كثيرا حصرا
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Dalam perkawinan, hukum Islam menjadikan wali sebagai salah satu syarat 

yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada 

seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya. Keterangan ini dapat dilihat 

dalam sebuah hadis Rasulullah : 

ّباطلاي ّ ّفىكاحها ّنّولي ها ّوكحتّبغيرّإذ ّامرأة ّ-ثالثّمرات -ما ّبماّّ ّفالمهرّلها فإنّدخلّبها

وليّمهّالّوليّلهّفالسلطانشتجرواّاّفإناصابّمىهاّ
1

 

Hadis lain menyebutkan,  

2ّّفالسلطانّوليّمهّالّوليّله بىليّ ّاحّاال ّالّوك

Adanya wali dalam proses pernikahan atau akad, pada dasarnya bertujuan untuk 

memelihara kemaslahatan dan menjaga hak-hak yang dimiliki oleh orang yang berada 

di bawah perwalian.  

Orang yang paling berhak menjadi wali—sebagaimana dalam fikih dan KHI 

mengatakan—adalah yang paling dekat derajat kekerabatannya dengan calon 

mempelai wanita dan yang lebih diutamakan adalah yang kerabat seayah.
3
 Dalam 

                                                           
1
 Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Ash‟ath as Sajastany, Sunan Abi Dawud, (Al-Ardan : Dar Al 

A‟lam, 2003), hlm 335. 

 
2
 Ibn Hanbal, Al-Musnad li al-Imam Ahmad, Kairo: Dar al-Hadist, 1995), hlm 38. 

 
3
 Inpres No.1/1991 tentang KHI yang menjelaskan bahwa wali nasab terdiri dari 4 kelompok 

yang dalam kondisi tertentu harus didahulukan karena mempunyai kedekatan derajat kekerabatannya. 

Begitu juga Imam Syafi‟i menyatakan bahwa wali yang dekat (aqrab) harus didahulukan. Kalau wali 
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fiqih, konsep wali ini pada dasarnya mengikuti konsep asābah, bukan paman, bukan 

saudara seibu, dan bukan dzawil-arham lainnya.
4
 Selain itu, yang berhak menjadi 

wali adalah mereka yang berasal dari keturunan laki-laki.
5
  

Jika mereka yang berhak menjadi wali nikah secara rinci diurutkan, maka 

akan ditemukan beberapa urutannya sebagai berikut:
6
 

1) Ayah kandung, 2) Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam 

garis laki-laki, 3) Saudara laki-laki sekandung, 4) Saudara laki-laki seayah, 5) Anak 

laki-laki saudara laki-laki kandung, 6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah, 7) 

Anak laki-laki dari anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, 8). Anak laki-laki 

dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah, 9) Saudara laki-laki ayah sekandung, 10) 

Saudara laki-laki ayah seayah, 11) Anak laki-laki paman sekandung, 12) Anak laki-

laki paman seayah, 13) Saudara laki-laki kakek seayah, 14) Anak laki-laki saudara 

laki-laki kakek sekandung, 15) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah. 

Kelima belas urutan wali nikah tersebut jika tidak ada, tidak diketahui tempat 

tinggalnya (mafqud), ataupun enggan menjadi wali („adhal) maka hak perwaliannya 

                                                                                                                                         
aqrab tidak ada, maka wali ab’ad yang harus dipakai. Said Thalib al-Hamdani, Risalah an-Nikah, terj. 

Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 84. 

 
4
 Said Thalib al-Hamdani, Risalah an-Nikah, terj. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 

1989), hlm. 85. 

 
5
Nur Faizah, Tinjauan Filosofis Peran Wali Nikah Dalam Pembacaan Ulama Fiqh Dan 

Perundang-Undangam Kontemporer dalam http://stiskebumen.ac.id/downloads/almadani3-nur.pdf 

(diakses 13 Oktober 2015) 

 
6
 Lihat pasal 21 Kompilasi Hukum Islam. 
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pindah kepada wali hakim.
7
 Wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh menteri 

agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi 

calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali, yaitu mereka yang menjadi 

kepala KUA kecamatan selaku pegawai pencatat nikah di wilayah setempat. 

Di antara banyak faktor yang memberlakukan wali hakim menjadi wali nikah 

mempelai perempuan, salah satunya adalah karena mempelai perempuan terdeteksi 

dilahirkan kurang dari enam bulan terhitung sejak perkawinan dilangsungkan akibat 

hubungan di luar perkawinan. Hal ini diberlakukan sebab adanya pemahaman 

terhadap hukum Islam bahwa nasab anak zina akan terputus dengan bapak biologis 

yang telah berzina dengan ibunya.  

Adapun dalam hal batas masa kehamilan para ulama sepakat bahwa batas 

minimal kehamilan adalah enam bulan. Batas ini didasarkan pada al-Qur‟an dalam 

Surat Al-Ahqaf ayat 15 dan Surah Luqman ayat 14.  

ّوفصالهّثالّثىنّشهراوحملهّ
8

 

وفصالهّفيّعاميه
9

ّ

Atas dasar ayat pertama, seorang ibu memerlukan waktu tiga puluh bulan untuk 

mengandung dan menyapih seorang anak. Adapun waktu yang diperlukan untuk 

menyapih adalah dua tahun atau dua puluh empat bulan, sehingga tiga puluh 

                                                           
7
 Lihat pasal 19 ayat 7 Keputusan Menteri Agama Republik Agama No. 477 Tahun 2004 

tentang Pencatatan Nikah. 

 
8
  Q.S Al-Ahqof (46) ayat 15. 

 
9
 Q.S Luqman (31) ayat 14. 
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dikurangi dua puluh empat sama dengan enam, berarti enam bulan. Inilah yang 

menjadi acuan batas kehamilan.
10

    

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga yang terpenting dalam 

menentukan wali nikah dari seorang mempelai wanita yang hendak menikah. Selain 

itu, KUA juga merupakan lembaga yang diberikan wewenang dalam hal pernikahan 

yang berpedoman pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum 

Islam dalam menentukan syarat dan pelaksanaan perkawinan. Dalam praktiknya, 

pada saat prosesi pendaftaran pernikahan, pihak KUA akan melakukan pengecekan 

ulang terhadap status anak perempuan yang hendak menikah. Hal ini akan 

menentukan siapakah yang berhak menjadi wali pada saat pernikahan dilangsungkan.  

Di antara syarat yang dibutuhkan mempelai wanita dalam proses pendaftaran 

pernikahan di KUA adalah foto copy surat nikah orang tua/wali nikah dan foto copy 

akta kelahiran. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui jarak antara kelahiran anak 

dan pernikahan orang tua. Apabila anak dilahirkan di luar perkawinan maka yang 

berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah wali hakim.
11

  

Adapun anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil, ayah kandungnya 

dapat menjadi wali nikah dalam pernikahannya karena anak yang dilahirkan dalam 

                                                           
10

 H.M. Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam, (Jakarta: Amzah, 2012), 

hlm 34. 

 
11

 Hasil Wawancara Bapak Mohammad Mudzofir selaku Penguhulu KUA Kecamatan 

Ngasem. 
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perkawinan yang sah merupakan anak yang sah.
12

 Ketentuan tersebut di atas 

merupakan aturan dalam perundangan-undangan dalam menentukan seseorang yang 

berhak menjadi wali nikah dalam pernikahan apakah menggunakan wali dari ayah 

kandung, kerabat, atau wali hakim. 

Pada praktiknya, penentuan wali nikah di KUA Kabupaten Kediri 

mensyaratkan akta perkawinan orangtua anak dan akta kelahiran anak perempuan 

(calon mempelai wanita) untuk mengetahui apakah anak ini dianggap sebagai anak 

zina atau anak yang sah. Berbeda dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan 

Kompilasi Hukum Islam, KUA di Kabupaten Kediri
13

 berpedoman bahwa orangtua 

yang berhak menjadi wali nikah pada anak perempuannya adalah anak perempuan 

yang jarak antara kelahiran dan hari perkawinan orang tua lebih dari enam bulan. 

Sehingga apabila ditemukan kasus anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan sejak 

pernikahan orangtua maka yang berhak menjadi wali adalah wali hakim. 
14

 Hal ini 

dikarenakan status anak tersebut disamakan dengan status anak zina yang hanya 

memiliki nasab dengan ibunya. 

 

                                                           
12

 Dalam pasal  99 KHI disebutkan:” Anak yang sah adalah : a. anak yang dilahirkan dalam 

atau akibat perkawinan yang sah; b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan 

oleh isteri tersebut.” 

 
13

 Penyusun mengambil 6 (enam) sampel yaitu KUA Kecamatan Ngasem, KUA Kecamatan 

Gurah, KUA Kecamatan Pare, KUA Kecamatan Kras, KUA Kecamatan Kepung dan KUA Kecamatan 

Wates.  

 
14

 Wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Ngasem Bapak Mohammad Mudzofir pada 

tanggal 10 Maret 2016. 
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Mencermati pasal yang disebutkan dalam KHI, terdapat dua kemungkinan 

tentang definisi anak sah.
15

 Pertama, anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang 

sah. Kata-kata “dalam” sebagaimana terdapat dalam kalimat di atas mengesankan 

bahwa yang menjadi ukuran sah atau tidaknya seorang anak dilihat pada waktu 

lahirnya tanpa memperhitungkan kapan terjadi konsepsi. Kedua, anak yang lahir 

akibat perkawinan yang sah. Dari pengertian di atas menimbulkan perbedaan bagi 

KUA dalam menentukan hak wali nikah pada mempelai perempuan yang lahir dari 

perkawinan hamil.  

Status anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil dari zina masih menjadi 

hal yang ambigu. Anak tersebut tidak secara eksplisit dinyatakan sebagai anak yang 

sah dan tidak pula sebagai anak luar nikah atau anak zina. Dalam pengertian, anak 

sah adalah anak yang dilahirkan akibat dari perkawinan yang sah dan anak luar nikah 

adalah anak yang dilahirkan dari hubungan seksual laki-laki dan perempuan tanpa 

ikatan perkawinan yang sah. Adapun dengan anak yang dilahirkan dari pernikahan 

wanita hamil dari zina, apabila dilihat dari proses perkawinannya yang telah 

memenuhi ketentuan syari‟at dan undang-undang maka anak tersebut termasuk anak 

yang sah. Akan tetapi apabila dilihat dari pembuahan yang dilakukan sebelum adanya 

ikatan perkawinan maka anak tersebut termasuk anak di luar nikah.
16

 

                                                           
15

 Lihat pasal 99 KHI. 

 
16

 Mukhlisin Muzarie, Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil, (Yogyakarta:  Pustaka 

Dinamika, 2002), hlm 124-125. 
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Hal ini berkaitan dengan adanya aturan tentang kebolehan dalam kawin hamil. 

Kompilasi Hukum Islam mengakui adanya kebolehan dalam kawin hamil dalam pasal 

53 KHI yang tidak mengatur masa iddah bagi wanita hamil dan memperbolehkan 

untuk melangsungkan perkawinan bagi perempuan yang hamil di luar nikah dengan 

pria yang menghamilinya. Aturan inilah yang dipergunakan KUA dalam 

melaksanakan prosedural perkawinan bagi wanita yang sedang hamil.  

Pada kawin hamil, seorang wanita diperbolehkan menikah dengan syarat yang 

menikahi adalah laki-laki yang menghamilinya. Perkawinan ini juga tidak perlu 

diulang kembali saat wanita tersebut melahirkan karena pernikahan sebelumnya 

dianggap sah, akan tetapi status anak yang dilahirkan tidak serta merta dianggap sah. 

Di masyarakat, meskipun perkawinan hamil diakui keabsahannya, anak tersebut tetap 

dianggap anak zina yang berimplikasi pada hak-haknya salah satunya perihal wali 

nikah, sehingga saat menikahkan anak tersebut yang menjadi wali bukanlah ayah 

yang mengawini ibunya tetapi wali hakim.  

Masalah lain yang ikut berkembang dalam permasalahan pernikahan wanita 

hamil adalah perkawinan yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki yang 

menghamilinya dilakukan oleh laki-laki yang bukan menghamili wanita hamil 

tersebut. Kedua masalah yang dikemukakan di atas juga menjadi perdebatan di 

kalangan para ahli hukum.
17

 Undang-undang perkawinan juga membatasi perkawinan 

wanita hamil hanya diperbolehkan oleh laki-laki yang manghamili wanita tersebut. 

                                                           
17

 Mukhlisin Muzarie, Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil, (Yogyakarta:  Pustaka 

Dinamika, 2002), , hlm 124-125. 
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Sehingga ketika praktik dalam masyarakat yang melakukan sebaliknya yaitu 

mengawinkan dengan laki-laki yang bukan menghamili juga layak untuk dikaji secara 

sosiologis.  

Latar belakang tersebut, menunjukan adanya perbedaan pemahaman oleh  

Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kediri tentang aturan perundang-undangan. 

Penyusun tertarik untuk melihat sejauh mana pemahaman Kantor Urusan Agama di 

Kabupaten Kediri terhadap aturan tersebut. Penelitian ini akan memfokuskan pada 

praktik serta faktor-faktor sosiologis yang mempengaruhi pelaksanaan kawin hamil 

dan penentuan hak wali nikah anak hasil kawin hamil oleh Kantor Urusan Agama di 

Kabupaten Kediri. 

B. Rumusan Masalah 

Dari penjelasan di atas sekiranya perlu ditentukan beberapa rumusan masalah, 

agar kajian ini semakin terarah. Adapun rumusan masalah dalam kajian ini antara 

lain:  

1. Bagaimana praktik kawin hamil di KUA Kabupaten Kediri? 

2. Bagaimana praktik penentuan hak wali nikah anak hasil kawin hamil di KUA 

Kabupaten Kediri? 

3. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik pelaksanaan kawin hamil dan 

penentuan hak wali nikah anak hasil kawin hamil di KUA Kabupaten Kediri? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 
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a. Mendiskripsikan praktik kawin hamil di KUA Kabupaten Kediri. 

b. Mendiskripsikan penentuan wali nikah anak hasil kawin hamil di KUA Kabupaten 

Kediri. 

c. Menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik pelaksanaan kawin hamil 

dan penentuan hak wali nikah anak hasil kawin hamil di KUA Kabupaten Kediri. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dalam 

studi hukum Islam khususnya hukum keluarga Islam dalam menciptakan hukum 

yang efektif di masyarakat. 

b. Karya ini diharapkan memberi wacana baru dalam pelaksanan praktik kawin hamil 

dan penentuan hak wali nikah di KUA sebagai praktik yang sejalan dengan apa 

yang diatur dalam perundang-undangan agar tidak terjadi dualisme hukum dalam 

masyarakat. 

c. Sebagai bahan dan penelitian awal untuk dilakukan penelitian penelitian 

selanjutnya. 

D. Telaah Pustaka 

Penelitian atau kajian yang spesifik dan mendalam tentang penentuan wali 

nikah penyusun anggap menarik karena terdapat perbedaan antara peraturan 

perundang-undangan dengan praktik tentang penentuan wali nikah anak hasil kawin 

hamil di KUA Kabupaten Kediri. Hasil penelusuran ditemukan beberapa karya ilmiah 

yang membahas tentang wali nikah, diantaranya,  
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Buku Mukhlisin Muzarie yang berjudul “Kasus-Kasus Perkawinan Era 

Modern”
18

 meneliti tentang permasalahan kontemporer dalam hukum perkawinan, 

salah satunya adalah keabsahan pernikahan wanita hamil dari zina dan dampak 

hukum perkawinannya. Dalam buku ini dijelaskan pada topik mengenai kawin hamil 

bahwa terjadi perdebatan pada kalangan ahli hukum tentang hubungan nasab anak 

yang dilahirkan dalam perkawinan hamil dari zina. Aturan dalam perundang-

undangan duraikan dan disandingkan dengan penjelasan normatif dengan 

menggunakan teori kontra (mafhum mukhalafah).  

Topik serupa juga diungkapkan dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Praktik Wali Hakim sebagai Wali Nikah Mempelai 

Perempuan yang Dilahirkan Kurang dari Enam Bulan di KUA Kecamatan Pandak 

Kabupaten Bantul”
19

 yang ditulis Nanang Samsul Rijal. Skripsi menjelaskan tentang 

sikap Penghulu Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul yang lebih dipengaruhi oleh 

pendapat Jumhur Ulama‟ yang menyatakan bahwa batasan minimal 6 bulan sebagai 

dasar untuk menghubungkan nasab kepada ayah. Oleh karena itu, penghulu KUA 

Pandak dalam memberlakukan wali nikah berhak untuk menikahkan mempelai 

perempuan yang dilahirkan kurang dari enam bulan tidak mendasarkan kepada KHI 

pada pasal 53 dan 99 KHI. 

                                                           
18

 Mukhlisin Muzarie, Kasus-Kasus Perkawinan Era Modern, (Cirebon: STAIC Press, 2010). 

 
19

 Nanang Samsul Rijal, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Wali Hakim sebagai Wali 

Nikah Mempelai Perempuan yang Dilahirkan Kurang dari Enam di KUA Kecamatan Pandak 

Kabupaten Bantul”, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006). 
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Berkaitan dengan status wali nikah anak hasil zina, karya ilmiah lainnya yaitu 

skripsi yang berjudul “Anak Hasil Zina dan Pengaruhnya terhadap Perwalian Nikah 

(Studi Komparasi Antara Imam Asy-Syafi‟I dan KHI)”
20

 yang ditulis Muftihah 

mengemukakan tentang siapa yang paling berhak menjadi wali nikah anak hasil zina 

menurut Imam Syafi‟I dan KHI. Skripsi ini hanya mengkomparasikan pendapat 

antara ulama‟ Syafi‟iyah dan KHI.  

Disusul dengan tema serupa, tesis karya Haima Najachatul Mukarromah 

menjelaskan tentang proses pelaksanaan perwalian anak di luar nikah berdasarkan 

Hukum Islam dan Hukum Positif di KUA Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri
21

 

Tesis ini menguraikan tentang praktik perwalian akad nikah bagi anak di luar nikah di 

KUA Kecamatan Selogiri yang mendasarkan pada aspek terpenting yaitu Hukum 

Islam berupa Al-Qur‟an, Hadis, dan Ijma‟. Dalam pelaksanaan wali hakim, kepala 

KUA memperhatikan unsur pengakuan ibu dengan alasan kehati-hatian terhadap 

qadzaf. Adapun hal lainnya, dalam kasus pelaksanaan anak zina dalam kategori “anak 

terlahir setelah usia 6 bulan usia pernikahan”, tetap menggunakan wali hakim yang 

tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam perundang-undangan dan KHI.  

Berdasarkan kajian di atas yang membahas tentang wali nikah bagi anak zina 

ataupun anak dari perkawinan hamil, penyusun belum menemukan kajian khusus 

                                                           
20

 Muftihah, Anak hasil Zina dan Pengaruhnya terhadap Perwalian Nikah (Studi Komparasia 

antara Imam asy-Syafi’I dan KHI), Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 

Fakultas Syariah, 2008). 

 
21

 Haima Najachatul Mukarromah, Proses Pelaksanaan Perwalian Anak di Luar Nikah 

Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di KUA Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri, tesis 

tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015). 
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mengenai sosiologi hukum terhadap praktik pelaksanaan kawin hamil dan penentuan 

wali nikah anak hasil kawin hamil di KUA Kabupaten Kediri. Adapun spesifikasi 

penelitian ini adalah mengkaji praktik dan faktor sosiologis praktik pelaksanaan 

kawin hamil dan praktik penentuan wali nikah yang kemudian dianalisis dengan 

sosiologi hukum.  

E. Kerangka Teoritik 

Berbicara tentang pengaruh hukum sebagai suatu sistem terhadap proses 

penegakan hukum, sekiranya perlu melihat pula faktor-faktor yang mempengaruhi 

penegakan hukum. Dalam menjawab bagaimana pelaksanakan penentuan wali nikah 

di KUA yang memiliki perbedaan dengan aturan yang ditentukan dalam perundang-

undangan perkawinan dan KHI serta faktor-faktor terjadinya perbedaan tersebut, 

permasalahan ini akan dilihat dengan menggunakan teori sistem hukum yang 

dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman
22

 , antara lain:  

1. Legal Substance (Substansi Hukum), yang mana sistem ini adalah peraturan-

peraturan yang dipakai oleh para pakar pelaku hukum pada waktu melakukan 

perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum. Jadi substansi hukum 

menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan 

yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Aspek ini 

digunakan untuk melihat aturan yang dipakai oleh Kantor Urusan Agama dalam 

pelaksanaan kawin hamil dan penentuan hak wali nikah terhadap anak hasil kawin 

                                                           
22

 Baca lebih lanjut Lawrence M. Friedman, The Legal System A Social Science Perspective, 

(New York: Russel Sage Foundation, 1975), hlm. 14. 
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hamil yang hendak menikah. Selain itu, diuraikan pula tentang perbandingan 

setiap aturan yang digunakan Kantor Urusan Agama dalam praktiknya dalam hal 

ini KHI dan fikih.  

2. Legal Structure (Struktur Hukum), yang mana sistem ini adalah pola yang 

memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-

ketentuan formalnya oleh apara penegak hukum. Struktur dari sistem hukum 

terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, kewenangan 

(termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding 

dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari 

lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang 

ada. Aspek ini digunakan untuk menjelaskan kewenangan penegak hukum yaitu 

Kantor Urusan Agama dalam pelaksanaan aturan kawin hamil dan penentuan hak 

wali nikah terhadap anak hasil kawin hamil yang hendak menikah. Diuraikan pula 

kondisi dan latar belakang para pegawai Kantor Urusan Agama yang 

mempengaruhi cara ijtihad serta faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik 

menentukan wali nikah.   

3. Legal Culture (Budaya Hukum), yang mana sistem ini merupakan suasana pikiran 

sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, 

dihindari atau disalahgunakan. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang 

merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) 

terhadap hukum dan sistem hukum. Pada aspek ini penyusun menguraikan kondisi 

sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat di kecamatan setempat. Selain itu 
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kondisi sosial keagamaan pada masyarakat setempat juga dijelaskan untuk 

mendapatkan faktor-faktor sosiologis yang melatarbelakangi praktik penentuan 

hak wali tersebut. 

Dalam hal ini, penyusun juga mengkaitkan identifikasi Max Weber tentang tradisi 

hukum pada masyarakat patrimonial yang ditandai dengan pembuatan hukum secara 

ad-hoc dan arbitrer yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Weber melihat bahwa 

tradisi hukum ini wilayah kerjanya terikat oleh tradisi sakral, sangat bersifat 

interpretasi yang formalistik, dan benar-benar berhubungan dengan keadilan 

karismatik. Sebaliknya, pada hukum yang berkembang dari tradisi patrimonial adalah 

kode hukum yang sistematis, rasional, dan abstrak, dan memberikan kepastian 

hukum.
23

 Dengan ini, penyusun melihat tradisi hukum yang ada di lingkungan KUA 

Kabupaten Kediri yang pada satu sisi menggunakan undang-undang yang rasional 

dan formal, namun di sisi lain masih memiliki kecenderungan untuk menggunakan 

aturan yang sakral dan menginterpretasinya secara formal yaitu fikih dan pendapat 

para ulama. Masyarakat yang dekat dengan kultur fikih membuat pegawai KUA tidak 

bisa melepaskan doktrin fikih begitu saja saat melaksanakan tugasnya sebagai 

pengawas prosedur perkawinan.  

F. Metode Penelitian 

Dalam rangka untuk memperoleh kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 

                                                           
23

  Brian S. Turner, Sosiologi Islam: Suatu telaah analitis atas teas sosiologi Weber, (Jakarta: 

Rajawali 1992), hlm 208. 
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1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research)
24

 yaitu 

dalam memperoleh data, penyusun datang ke lapangan untuk melakukan pengamatan 

dan memperoleh data melalui observasi dan wawancara terhadap KUA Kabupaten 

Kediri dan masyarakat setempat pada Kecamatan tempat KUA diteliti. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian dalam tesis ini mengambil posisi sebagai penelitian deskriptif.
25

 

Penyusun akan mendeskripsikan praktik pelaksanaan kawin hamil dan penentuan hak 

wali nikah di KUA Kabupaten Kediri. Setelah gambaran tentang praktik penentuan 

wali nikah di KUA diperoleh, maka data tersebut dianalisis untuk melihat 

pemahaman masyarakat terhadap praktik kawin hamil dan penentuan hak wali nikah 

bagi anak hasil kawin hamil di KUA Kabupaten Kediri. 

3. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum.
26

 Penyusun akan 

menggambarkan praktik kawin hamil dan penentuan wali nikah anak hasil kawin 

hamil di KUA Kabupaten Kediri kemudian akan digali informasi tentang pemahaman 

                                                           
24

 Penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara survey 

atau observasi di lapangan atau obyek penelitian guna memperoleh data. Lihat Restu Kartiko Sardi, 

Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan 

Penelitian, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010),  Hlm 52. 

 
25

 Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gejala-gejala, atau fakta atau kejadian 

secara sistematis, Lihat Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian sosial dan Pendidikan: Teori dan 

Aplikasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm 47. 

 
26

 Pendekatan sosiologi hukum  yaitu pendekatan yang bertujuan memperoleh pengetahuan 

tentang mengapa manusia patuh hukum dan mengapa dia gagal menaati hukum tersebut dan faktor-

faltor sosial yang mempengaruhinya. Lihat Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, 

(Jakarta: Rajawali, 1998), hlm 12. 
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masyarakat terhadap praktik pelaksanaan kawin hamil dan praktik penentuan hak 

wali nikah di KUA Kabupaten Kediri. 

4. Sumber Data 

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada kepala KUA 

dan beberapa  pegawai di KUA Kabupaten Kediri, khususnya yang berkaitan 

dengan praktik penentuan wali nikah di KUA dan wawancara kepada beberapa 

pejabat Kementrian Agama Kabupaten Kediri serta data yang diperoleh dari hasil 

observasi proses administrasi pendaftaran perkawinan dan penentuan wali nikah di 

KUA Kabupaten Kediri. 

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung dari 

subyek penelitian, seperti dokumen nikah, dan buku-buku yang berkaitan dan 

dapat mendukung penelitian ini. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Dalam menentukan metode pengambilan sampel ini, penulis  menggunakan 

teknik Purposive Sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu. Pada penelitian ini, penyusun mengambil beberapa KUA di Kabupaten 

Kediri yang berjumlah 26 Kecamatan untuk dapat mewakili praktik pada KUA dalam 

menentukan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil di Kabupaten Kediri. KUA yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini adalah KUA Kecamatan Ngasem, KUA 

Kecamatan Gurah, KUA Kecamatan Pare, KUA Kecamatan Kras, KUA Kecamatan 

Kepung dan KUA Kecamatan Wates.  
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Dalam melaksanakan riset ini peneliti menggunakan beberapa cara untuk 

mengumpulkan data, antara lain: 

a. Observasi 

Adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data dengan 

cara mengamati secara langsung terhadap gejala dan fakta yang diselidiki.
27

 Hal yang 

akan diselidiki adalah pelaksanaan kawin hamil dan prosedur pendaftaran pernikahan 

yang berimplikasi pada penentuan hak wali nikah di KUA di Kabupaten Kediri 

b. Wawancara 

Dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara mendalam (in depth interview),
28

 

yakni dengan melakukan wawancara kepada pegawai, pembantu penghulu, penghulu 

dan Kepala KUA di Kabupaten Kediri. Dilakukan pula wawancara pada pejabat 

Kementrian Agama di Kabupaten Kediri. Dalam penelitian kualitatif ini jumlah 

informan tidak dibatasi tetapi tergantung pada kedalaman penelusuran terhadap 

informan. 

c. Dokumentasi  

                                                           
27

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid I, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 

1983), hlm 136. 

 
28

 Wawancara mendalam (in depth interview) adalah usaha memperoleh informasi dengan 

cara menggunakan dialog meminta penjelasan, mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti responden. Lihat Suharsismi Arkikunto, Prosedur Penelitian: 

Suatu Pendekatan Praktik, cet-11 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm 114. 
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Yaitu teknik atau cara mengumpulkan data tertulis berupa buku tentang pendapat 

teori, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan.
29

 Penyusun akan 

menggunakan beberapa dokumentasi dari KUA yaitu berupa dokumen nikah atau 

segala sesuatu yang memberikan informasi tentang praktik pelaksanaan kawin hamil 

dan penentuan wali nikah.  

6. Metode Analisis  Data 

a. Pengumpulan data 

Pada tahap ini, penyusun akan mengumpulkan data sesuai dengan sumber, metode 

dan instrumen pengumpulan data sebagaimana disebutkan sebelumnya. Penyusun 

akan mewawancarai para informan yang menjadi sumber data penelitian atau 

mengobservasi suatu keadaan sesuai dengan fokus penelitian dan menghimpun, 

memeriksa dan mencatat dokumen-dokumen yang menjadi sumber data penelitian.
30

  

b. Reduksi data 

Adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada pada penyederhanaan, 

pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari càtatan-catatan 

tertulis di lapangan.
31

 Dalam proses ini penyusunakan memilah data yang diperoleh 

                                                           
29

 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu 

Sosial lainnya, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 121. 

 
30

 Sanapiah Faisal, Format-format penelitian Sosial: Dasar-dasar dan Aplikasi, (Jakarta: 

Rajawali Press, 1992), hlm 32-33. 

 
31

 https://iskandarlbs.files.wordpress.com/2010/…/miles-huberman-buku.doc. (diakses 14 

Oktober 2015). 
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di lapangan yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu praktik kawin hamil dan 

penentuan hak wali nikah.  

c. Penyajian Data 

Setelah data yang didapatkan direduksi maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan/menyajikan data. Data yang diperoleh di lapangan yang telah 

direduksi disajikan dalam bentuk narasi agar memudahkan penyusun pada tahap 

selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi  

Hal ini merupakan tahap terakhir dari serangkaian tahap analisis data. Proses ini 

dapat dilakukan dari permulaan pengumpulan data, penyusun  mulai mencari arti 

dari data yang diperoleh dari informan kemudian, mencatat beberapa kesimpulan 

sementara yang akan disempurnakan berdasarkan data menjadi kesimpulan final. 

7. Model Analisis  

Model analisis dalam penelitian ini deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari 

pernyataan umum menuju kepada kesimpulan yang bersifat khusus.
32

 Dalam 

penelitian ini penyusun berangkat dari aturan perwalian yang ada dalam perundang-

undangan dan melihat fakta-fakta yang ada di lapangan yang kemudian dianalisis 

untuk menghasilkan kesimpulan. 

 

 

 

                                                           
32

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research I, cet ke-2, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm 24.  
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G. Sistematika Pembahasan  

Untuk memudahkan pemahaman tentang isi dari segi penyusunan tesis ini, 

serta memperoleh penyajian yang serius, terarah dan sistematis, maka penyusun 

membaginya dalam lima bab sebagai berikut: 

Bab satu merupakan bab pendahuluan sekaligus sebagai pedoman yang akan 

dijadikan acuan dalam penelitian ini. Pada bab ini dikemukakan sub bahasan yang 

meliputi latar belakang masalah yang menjadi alasan-alasan  mendasar diadakannya 

penelitian ini. Berangkat dari latar belakang masalah menjadi sangat penting untuk 

menggambarkan secara jelas masalah apa yang diangkat dalam penelitian ini. 

Selanjutnya, tujuan dan kegunaan penelitian menjadi bagian dari bab satu guna 

diharapkan memberikan sumbangan pemikiran. Dalam bab I juga dikemukakan 

telaah pustaka yang digunakan untuk menelaah bahwa penelitian ini juga berbeda 

dengan penelitian yang sudah ada. Kerangka teori dan pendekatan menjadi alat 

untuk pembahasan pokok masalah dala penelitian ini. Terakhir dalam bab ini, 

adalah sistematika pembahasan.  

Bab dua menyajikan konsep nikah hamil dan perwalian dalam pernikahan 

baik yang digali dalam aturan hukum Islam ataupun perundang-undangan di 

Indonesia. Konsep konsep kawin hamil dan perwalian dalam pernikahan dari dua 

sudut pandang ini sangat penting sebagai landasan teoritis untuk melakukan analisis 

dari hasil di lapangan.  

Bab tiga merupakan pembahasan tentang hasil penelitian. Dimulai dari objek 

penelitian yaitu gambaran umum Kabupaten Kediri dan prosedur pendaftaran 
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pernikahan yang berkaitan dengan kawin hamil dan penentuan hak wali nikah dalam 

pernikahan yang akan dilaksanakan oleh para calon mempelai serta informasi 

tentang topik terkait yang diperoleh dari Kepala KUA atau penghulu dan pejabat 

Kementrian Agama Kabupaten Kediri. Penentuan wali nikah yang dipahami adalah 

berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara informan yang 

didukung dengan data berupa dokumentasi atau arsip yang diperoleh dari KUA dan 

masyarakat setempat.    

Pada bab selanjutnya, bab empat, penyusun melakukan analisis atas hasil 

temuan di lapangan dengan melandaskan pada pelaksanaan kawin hamil dan 

perwalian dalam pernikahan baik yang digali dalam aturan hukum Islam ataupun 

perundang-undangan. Selain itu akan dikaitkan pula tentang faktor-faktor yang 

melatarbelakangi prosedur pelaksanaan kawin hamil dan penentuan wali nikah pada 

objek penelitian dengan menggunakan teori sosiologi sebagai acuan dalam analisis. 

Serangkaian penelitian ini akan dirangkum dalam bab kelima yang 

merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran 

yang membangun.    
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Secara umum, prosedur kawin hamil serupa dengan perkawinan yang 

dilakukan pada umumnya. Namun pada beberapa hal, terdapat syarat administrasi 

yang harus dipenuhi oleh calon mempelai. Bagi calon mempelai perempuan yang 

melaksanakan perkawinan akibat hamil di luar nikah, hendaknya dinikahkan dengan 

laki-laki yang menghamilinya. Hal ini sesuai dengan aturan yang dijelaskan oleh 

Kompilasi Hukum Islam pasal 53. Calon mempelai laki-laki diminta untuk 

menyertakan surat pernyataan di atas materai yang menyatakan bahwa laki-laki 

tersebut adalah yang menghamili calon mempelai perempuan. 

Pada praktik kawin hamil, KUA memiliki pandangan yang sama dengan 

ketentuan yang tercantum dalam pasal 53 KHI. Adapun dalam penasihatan dan 

pemeriksaan calon mempelai, KUA menggunakan fikih untuk menguatkan hukum 

kawin hamil yang dijelaskan secara sederhana dalam perundang-undangan yaitu KHI. 

Hal ini memunculkan syarat-syarat yang bersifat syar’i yang harus dipenuhi oleh 

calon mempelai perkawinan hamil. 

Begitu pula dengan pemeriksaan wali bagi calon mempelai dalam prosedur 

pendaftaran, KUA di Kabupaten Kediri mengambil pendapat fikih yaitu dengan 

menggunakan batas minimal kehamilan yaitu 6 (enam) bulan kehamilan sebagai 

acuan untuk menghubungkan nasab antara anak dan ayah biologis. KUA mencermati 
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jarak antara akad nikah kedua orang tua yang tercatat dalam buku nikah orang tua 

dengan kelahiran anak perempuan tersebut. Ketika pemeriksaan, apabila ditemukan 

ketidakwajaran seperti jarak kelahiran yang terlalu dekat yaitu kurang dari 6 bulan, 

maka anak tersebut dikategorikan bernasab kepada ibu kandungnya atau dengan kata 

lain dipersamakan dengan anak luar nikah  yang dalam perwalian diambil jalan 

tahkim atau wali hakim. 

Adanya batas minimal kehamilan yang ditetapkan oleh KUA berimplikasi 

pada beberapa hak bagi anak yang dilahirkan. Anak yang dilahirkan kurang dari 6 

bulan akan memiliki status yang sama dengan anak yang dilahirkan di luar nikah. 

Anak hanya akan memiliki hubungan nasab dengan ibu kandung, tidak memiliki 

hubungan waris-mewarisi serta tidak memiliki hubungan hukum munakahat seperti 

perwalian dengan ayah biologisnya. 

Praktik KUA sebagaiman disebutkan di atas disebabkan oleh adanya 

kecenderungan fikih yang digunakan KUA sebagai penjelas atupun penguat aturan 

yang ada dalam perundang-undangan. Selain itu, penggunaan fikih akan membuat 

adanya perbedaan ketentuan antara KUA antara daerah satu dengan daerah lainnya. 

Terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi KUA lebih memfavoritkan fikih 

dalam melaksanakan kewenangannya dalam memeriksa dan mengawasi prosdur 

perkawinan.  

KUA berpendapat bahwa aturan dan perundang-undangan perkawinan di 

Indonesia masih bersifat terbuka dan ditemukan banyka celah untuk ditafsirkan 

secara berbeda-beda. KUA menafsirkan aturan tersebut dengan menyesuaikan kepada 
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al-Qur’an, as-Sunnah dan pendapat ulama fikih. Hal ini membuat KUA dapat 

memilih peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan fikih atau menggunakan 

fikih untuk aturan yang sesuai dengan aturan fikih. Seperti halnya dalam kawin 

hamil, ketentuan undang-undang diikuti oleh KUA karena penjelasan yang ada sesuai 

dengan ketentuan yang ada dalam fikih. Sebaliknya pada status anak hasil kawin 

hamil, pasal dalam undang-undang dan KHI memberikan ketentuan yang tidak 

terperinci dan membuka celah bagi KUA untuk menetapkan dengan hukum lain, 

sehingga KUA memilih menggunakan fikih dalam menjawab persoalan tersebut 

dengan memetapkan batas minimal kehamilan. Selain itu, aturan yang kontradiktif 

antara undang-undang dan aturan yang dikelaurkan oleh Kementerian Agama juga 

memberi kesempatan bagi KUA untuk memilih hukum yang akan dipergunakan. 

Latar belakang pendidikan para pegawai KUA juga mempengaruhi 

pelaksanaan hukum perkawinan pada tingkat KUA. Pegawai KUA yang notabene 

adalah lulusan dari pondok pesantren yang memiliki pengetahuan mendalam tentang 

fikih menganggap dikih sebagai sebuah identitas agama yang harus digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam menyelsaikan problematika perkawinan di 

masyarakat. Selain itu, profesi sebagai pegawai KUA dianggap sebagai profesi yang 

memiliki nilai dunia dan akhirat, sehingga segala hal yang diputuskan tanpa 

menggunakan hukum agama akan memiliki konsekuensi agama.  

Di samping itu, masyarakat juga menganggap KUA sebagai tokoh masyarakat 

yang mengerti dan ahli di bidang hukum keluarga khususnya bidang hukum 

perkawinan. Biasanya masyarakat mempercayakan sepenuhnya urusan syarat-syarat 



140 
 

hingga prosesi perkawinan kepada KUA. Selain itu, tokoh agama atau kyai juga 

memberikan peran yang kuat dalam memberikan dominasi fikih pada KUA dan 

masyarakat. Ketika KUA mendapatkan keraguan hukum mengenai syarat dan rukun 

yang harus dipenuhi calon mempelai, maka KUA akan meminta penjelasan tambahan 

dari tokoh agama atau kyai yang dianggap mampu menjawab permasalahan tersebut. 

Dengan demikian, dapat dikatakan undang-undang yang bersifat terbuka 

memberikan kesempatan bagi KUA untuk memberikan penafsiran berbeda terhadap 

Undang-undang Perkawinan dan KHI. Aturan tersebut ditafsirkan sesuai dengan 

kecenderungan hukum yang dimiliki oleh para pelaksana hukum. Para Pegawai KUA 

di Kabupaten Kediri memiliki latar belakang sekaligus lingkungan pesantren yang 

mengunggulkan fikih. Selain itu, pendidikan hukum seperti training dan seminar 

tentang gender ataupun isu-isu kontemporer yang jarang dilaksanakan juga membuat 

logika hukum para KUA menjadi statis dan tidak dinamis. Hal inilah yang membuat 

adanya kecenderungan sikap KUA yang tradisionalis dalam pelaksanaan hukum 

perkawinan di tingkat KUA di wilayah Kabupaten Kediri. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa saran 

yang perlu dikemukakan yaitu,  

Pertama, Disarankan kepada lembaga yang memiliki kewenangan untuk 

mengeluarkan aturan hukum perkawinan baik perundang-undangan ataupun peraturan 

pemerintah untuk menyelaraskan aturan yang diedarkan yang akan dilaksanakan oleh 

KUA. Selain itu, menurut penyusun terdapat beberapa pasal yang masih ambigu dan 
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menimbulkan celah penafsiran yang berbeda-beda antara satu pihak dengan pihak 

yang lain. Tidak kalah penting adalah memberikan pendidikan hukum dan isu-isu 

kontemporer kepada KUA pada permasalahan yang berkaitan dengan 

kewenangannya yaitu salah satunya hukum perkawinan.  

Kedua, para pelaksanana hukum perkawinan khususnya pegawai KUA baik 

PPN maupun pembantu PPN untuk menentukan hukum yang diberlakukan secara 

pasti, tanpa harus memilih aturan yang disesuaikan keinginan pelaksana hukum. Hal 

ini akan memberikan dampak ketidakpastian hukum pada masyarakat, 

Pemberlakukan fikih akan menimbulkan istinbath hukum yang berbeda-beda antara 

satu KUA dengan KUA lainnya. 

Ketiga, disarankan kepada para akademisi di bidang hukum untuk melakukan 

penelitian yang sama, guna mengetahui implementasi perundang-undangan di 

masyarat serta perkembangan hukum kelaurga yang selalu dinamis di masyarakat. 
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26 BADAS 526 491 3 32 0 0 0 0 

JUMLAH 12696 11383 26 1260 7 0 0 0 

DAFTAR LAPORAN PERINCIAN NTCR 
BULAN : JANUARI SID DESEMBER 2015 

Dl BAWAH UMUR NIKAH 
DILUAR 
KANTOR SELURUH KEDUAN 

NYA 
PRIA WANITA 

YA 

11 12 13 14 15 
0 5 2 0 306 
0 4 1 5 230 
0 0 0 0 243 
0 0 0 0 227 
0 0 0 0 121 
0 2 0 2 131 
0 6 4 0 224 
0 0 0 0 365 
0 4 6 10 125 
0 0 0 0 78 
0 7 2 0 172 
0 6 3 0 444 
0 0 0 0 249 
0 4 2 0 422 
0 1 2 3 301 
0 6 4 0 476 
0 7 1 8 364 
0 4 0 4 219 
0 2 6 8 136 
0 3 3 6 170 
0 0 0 0 136 
0 2 0 0 388 
0 1 7 8 168 
0 0 1 1 217 
0 0 1 1 266 
0 1 0 1 393 
0 65 45 57 6571 

TALAK 

KE JUMLAH 
CERA I 

CERAI TALAK 
I II Ill 

16 17 18 19 20 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
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I II Ill 
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0 0 0 -
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0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 0 
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BAB III 
TEKNlK PEMERIKSAAN W ALI DAN CALON MEMPELAI 

Bahwa sebelum melakukan pengisian formulir, PPN atau 
Pembantu PPN di luar Jawa-dan Madura, terlebih dahulu melakukan 
pemeriksaan yang seks'ama terhadap wali, caldn mempelai wanita 
dan calon mempelai pria. Pemeriksaan dilakukan melalui wawancara 
dengan mereka yang bersangkutan meneliti surat-surat keterangan 
yang ada dan di mana perlu melakukan pengecekan ulang. 

Pemeriksaan dilakukan secara satu persatu dan secara bersama 
sesuai dengan keperluan. Yang penting PPN harus dapat memper
oleh data yang meyakinkan. 

1. Pemeriksaan Wali. 

Pemeriksaan wali dapat dilakukan dengan antara lain : 
a. Wali calon mempelai wanita diperiksa tersendiri dengan 

menanyakan silsilah (nasab), jumlah anak lengkap dengan 
nama-nama mereka, dan jika wali tersebut bukan wali ayah, 
ditanyakan jumlah saudara-saudaranya dengan nama-

- ..___ namanya, anak saudaranya, saudara bapaknya dan seterus
nya., kemudian hasilnya dicocokkan apakah keterangan 
wali ini sesuai dengan keterangan calon mempelai wanita. 
Bila tidak, ~..·~teliti kembali. 

b. Bila calon mempelai wanita itu anak pertama dan walinya 
wali ayah, perlu ditanyakan tanggal nikah dan tanggal lahir 
anak pertamanya itu. Bila terdapat ketidakwajaran, seperti 
baru lima bulan nikah anak pertama sudah lahir, maka anak 
tersebut masuk kategori anak ibunya, dengan demikian perlu 
diambil jalan tahkim (wali hakim). 

c. Dalam hal pemeriksaan wali hendaknya sesuai dengan 
tertib wali. 

d. Dengan meneliti Kartu Keluarga atau KTP yang bersang
kutan. 

------~-;-c -----------,.·-----

, ,-~ 

2. Pemeriksaan calon Mempelai 

Untuk lebih meyakinkan bahwa kedua calon mempelai itu je
jaka dan perawan, perlu diadakan pemeriksaan yang cermat 
dengan cara : 

a. Mengajukan pertanyaan yang sifatnya mem~ncing, seperti : 
Apakah sebelum ini Anda sudah pernah menikah ? Dulu 
di mana ya. 

b. Diperiksa secara terpisah. 

c. Dengan melihat Kartu Keluarga yang bersangkutan. 

d. Kalau diragukan kejejakaannya dan kegadisannya, agar 
yang bersangkutan membuat surat pernyataan di bawah 
sumpah. 

----------------------------------------------------------------------

I 
! 
I 
I • I 

----~1 :;· 

-' 

.· ·:~\;·-

;ft 



SURAT PERMOHONAN WALl HAKIM 

KUA Kec. Ngasem 

tangan di bawah ini saya calon pengantin wanita : 

1401C 11...1.~ 

: Kediri, 5 September 1997 

:Indonesia 

:Islam 

: Swasta 

: Ds Karangrejo. Kec Ngasem. Kab Kediri 

: Perawan 

kepada BaJ;?ak untuk menjadi W ALI HAKIM saya karena wali yang berhak 
f!i~tRCI /h.()lY~C/8 

saya temyata: A:BAM WltLI I J!rt:J'-i~tii=f.-rl"t::E"'\'MnP;;;A~TN::;;: YA ( TH:>AK DIKBTAHUI 

~v A ) I NeN MUSLIM I WALl ADMLA:L I KEHA:BI~AN WALI NASAB 

menikahkan saya dengan seorang pria" : 

, w xc ,A/"""\1' nn 

: Lumajang, 06-07-1989 

:Indonesia 

:Islam 

:Karyawan Swasta 

:Ds. Nguter. Kec Pasirian Kab Lumajang 

:Jejaka 

pennohonan saya sampaikan, atas kesediaan Bapak diucapkan terima kasih. 

SAKSII 
AMAN 
50 Thn. 
Indonesia 
Islam 
Buruh Tani 
Ds Karangrejo 

Nama 
Umur 
Warga Negara 
Agama 
Peketjaan 
Tempat Tinggal 

SAKSI II 
MUJIONO 
41 Thn. 
Indonesia 
Islam 
Wiraswasta 
Ds. Karangrejo 

(MUJIONO) 



di pawah ini: · 

~~?!~,~~: Ap~~ 133~' 
: lt')~one$la·.{ 
:Islam . 
• : ..• ~s~~~~~:·· 
.<:·c-t:·H> ·: .. 1:1. .,.c'<J .. · · · . ~- l"o 

•: .UI#.~ .. ·h:?~>l(..,.uh, Me.<1s\ ~CJ, o o ·' 
' <>~ : :, ' 

sebenarny~·~~h'~a.ppaJ~~.;RCiks~an dari siapapun bahwa: 
.. , /?, 

la.hir: 
saya sanggup mengasuh ci~n .•.•. · ..... · ... 

'G\l<;ll;lVUILuuKan anak kami merturut hukUm Sy~r1'i3t}~l~ro, 
. dan sa bar untuk tidak akap m~nJ~di •.. 

bayi tersebut syah menjadl anak 

-.· ... 

setienarnya. 

. 'B?~ 9-'l)lb, 

./ 
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 BAB II 


KAWIN HAMIL DAN PERWALIAN: KONSEPSI FIKIH DAN  


PERUNDANG-UNDANGAN 


 


A. Pengertian dan  Hukum Seputar Kawin Hamil dalam Fikih 


a. Pengertian Kawin Hamil 


Istilah perkawinan wanita hamil atau pernikahan hamil yang dikenal pula 


dengan kawin hamil merupakan gabungan dari dua kata yaitu perkawinan dan wanita 


hamil. Dalam fikih, lafadz perkawinan lebih dikenal dengan lafadz an-Nikah yang 


berasal dari bahasa Arab وكخ yang artinya kawin atau nikah.
34


  


Menurut Abdurrahman al-Jaziri kata nikah mempunyai tiga pengertian, 


pertama arti semantik yaitu hubungan sebadan dan bersatu. Apabila digunakan 


untuk makna akad maka sebagai kiasan (majaz) karena akad tersebut akan 


memperoleh hubungan sebadan. Kedua, arti menurut ahli ushul atau disebut juga 


dengan definisi syar‟i. Dalam hal ini terdapat tiga pendapat, pendapat pertama yang 


didukung oleh ahli usul dari golongan Hanafiyah mengatakan bahwa istilah an 


nikah bermakna hubungan sebadan dan makna majaznya mengadakan perjanjian 


akad. Sebagai konsekuensinya setiap teks al-Qur‟an ataupun as-Sunnah menyebut 


kata nikah dengan diartikan sebagai makna hakekat yaitu hubungan sebadan, 


terkecuali terdapat qarinah yang mengalihkan dari makna hakikat kepada makna 
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majaznya. Pendapat kedua yang merupakan ahli usul dari golongan Syafi‟i dan 


Maliki mengatakan bahwa makna hakekat an nikah adalah akad sedangkan makan 


majaznya adalah hubungan sebadan. Oleh karena itu setiap teks al-Qur‟an ataupun 


as-Sunnah menyebut kata nikah harus diartikan makna hakikatnya yaitu akad. 
35


 


Pendapat ketiga menyatakan bahwa al-nikah adalah lafal musytarak bisa 


bermakna hubungan badan dan bisa perjanjian akad. Oleh karena itu pemaknaannya 


tergantung pada konteks yang ada, terbukti kadang syariat menggunakan makna 


hubungan sebadan dan di lain konteks menggunakan  makna akad. Sehingga dapat 


dikatakan bahwa baik akad maupun hubungan badan keduanya merupakan makna 


hakikat.
36


  


Menurut ulama fikih, nikah bermakna akad, yang diatur oleh agama yang 


memberikan hak legal bagi pria dan wanita untuk melakukan hubungan suami istri 


sebagai tujuan utama. Hal ini pula dinyatakan oleh Zainuddin al-Malibari yang 


berpendapat bahwa nikah mengandung pengertian akad yang berisi pembolehan 


untuk melakukan hubungan suami istri dengan menggunakan kata  تصٌَج  -وكخ  .37  


Istilah perkawinan dalam perundang-undangan di Indonesia diatur dalam 


Undag-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu merupakan ikatan 


lahir batin dalam antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan 
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tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 


Maha Esa.
38


 Dalam kompilasi Hukum Islam dijelaskan pula bahwa prkawinan 


menurut agama Islam merupakan akad yang sangat kuat.
39


  


Adapun kata hamil berasal dari bahasa Arab دمل yang berarti membawa, 


mengandung, kandungan.
40


 Secara lahir bisa pula diartikan sbagai muatan yang 


berat (himl) dan secara batin atau hal yang tak tampak tidak dapat diartikan sebagai 


kandungan  yang ada di dalam (haml). Hamil dalam kamus bahasa Indonesia 


mempunyai arti dalam keadaan sudah berisi bakal anak dan sebagainya. 
41


 


Dari kedua pengertian di atas yaitu kawin dan hamil, maka kawin hamil 


dapat diartikan dengan suatu pernikahan yang didahului adanya kehamilan 


pengantin wanita sebelum dilakukan akad nikah yang sah. Dalam istilah lain, kawin 


hamil didefinisikan sebagai perkawinan seoarng wanita yang hamil di luar nikah 


baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan 


menghamilinya.
42
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b. Macam-Macam terjadinya Kehamilan 


Dalam masalah perkawinan terdapat beberapa macam kehamilan dan sebab-


sebab yang berimplikasi pada kehamilannya, diantaranya : 


Pertama, Kehamilan karena perkawinan yang sah. Kehamilan dari 


perkawinan yang sah adalah kehamilan yang didahului dengan adanya akad nikah 


yang sah sebagaimana perkawinan yang telah diatur dalam syariat Islam.
43


 Adapun 


bagi wanita hamil dari perkawinan yang sah apabila ditinggal suaminya sedangkan 


tidak bersuami lagi (baik karena talak hidup atau talak mati) dan akan melangsungkan 


pernikahan yang baru, maka ia harus menyempurnakan masa iddahnya yaitu sampai 


ia melahirkan. Hal ini sebagaimana diatur dalam nash : 


ُّْف…  ٍَب ِفي َأ  ٌُ َٔ َيْعَي َُ اىَي َُىا َأ ُٔ ۚ َواْعَي ٍُىا ُعْقَدَة اىَِْنبِح َدَّتىٰ َيْبُيَغ اْىِنَّتبُة َأَجَي ٌْ َفبْدَرُزوُٓ ۚ َوَىب َتْعِص ِسُن


 ُّ َُىا َأ ٌٌَواْعَي َٔ َغُفىٌز َدِيي  44اىَي


Kedua, Kehamilan dari perkawinan syubhat yaitu suatu perkawinan yang 


terjadi karena persetubuhan antara laki-laki dan perempuan di luar perkawinan yang 


sah maupun fasid akibat sebuah kelalaian.
45


 Hubungan seksual ini dilakukan karena 


adanya ketidaksengajaan dan ketidaktahuan dalam melakukan. Hal ini dicontohkan 


seperti seorang laki-laki yang melakukan hubungan dengan istrinya yang sudah 
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tertalak tiga karena masih meyakini bahwa wanita tersebut adalah istrinya yang sah. 


Contoh lainnya adalah laki-laki yang melakukan hubunagn dengan wanita yang 


menyerupai istrinya dan diyakini adalah istri sahnya akan tetapi wanita tersebut 


adalah saudara kembarnya.
46


   


Para ulama berpendapat perkawinan yang dilatarbelakangi adanya hubunagn 


syubhat diwajibkan adanya mahar mitsil.
47


 Adapun mengenai nasab anak yang 


dilahirkan dari hubungan syubhat, apabila dilahiekan setelah 6 bulan atau lebih maka 


nasab dapat ihubungan kepada laki-laki yang melakukan hubungan syubhat 


tersebut.
48


 


Ketiga, kehamilan dari hubungan zina yang merupakan hubungan seksual 


antara laki-laki dan perempuan yang tidak atau belum diikat oleh perkawinan tanpa 


disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut dan tidak ada hubungan 


kepemilikan seperti tuan dengan hamba wanitanya.
49


 Dari hubungan perzinahan 


itulah telah mengakibatkan kehamilan bagi wanita pezina tersebut. Kehamilan pada 


zina inilah yang menyebabkan banyak permasalahan baru dimulai dari keabsahan 


perkawinan sampai status anak yang dilahirkan. Dalam nash disebutkan bahwa pezina 
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harus menikah dengn sesamanya bahkan diharamkan terhadap orang yang beriman.
50


 


Namun hal ini terdapat pendapat yang berbeda dari para ulama fikih, sebagian ulama 


memperbolehkan secara mutlak atau dengan beberapa syarat tertentu sebagian lagi 


tidak memperbolehkan.
51


 


c. Hukum Seputar Kawin Hamil  


Mengenai perkawinan wanita hamil, para ulama madzhab fikih berbeda 


pendapat dalam menyikapi masalah hukumnya. Para ulama sangat berhati-hati dalam 


mengambil kesimpulan mengenai hukum kawin hamil ini. Hal ini dikarenakan kawin 


hamil merupakan masalah yang kompleks yang tidak hanya menyangkut tentang 


keabsahan perkawinan, melainkan menyangkut pula status anak yang dilahirkan dari 


perkawinan hamil tersebut. 


Adapun pendapat tentang keabsahan perkawinan wanita hamil diantara para 


ulama, terdapat pendapat yang memperbolehkan wanita yang hamil di luar nikah 


untuk segera melangsungkan perkawinan dengan pria yang menghamilinya. Namun 


terdapat pula pendapat yang tidak memperbolehkan wanita tersebut untuk 


melangsungkan perkawinan.  


Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan atau tidak (sah atau tidak) 


hukumnya melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil dilatarbelakangi oleh 


perbedaan dalam memahami dalil berikut : 
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ِْْنُخ ِإَىب َشاَِّيًت َأْو ًَ َذِٰىَل َعَيى  اىَصاِّي َىب َي ٍُْشِسٌك ۚ َوُدِس ٍُ َأْو  ِْْنُذَهب ِإَىب َشا ٍُْشِسَمًت َواىَصاَِّيُت َىب َي


َِ ِْي ٍِ َُْؤ 52اْى
 


Terdapat dua penafsiran terhadap kata ganti (dlamir) dzalika pada ayat 


tersebut, apakah kembali pada makna zina atau makna nikah. Dalam hal ini Ahmad 


bin Hambal berpendapat bahwa apabila kata ganti (dlamir) dzalika tersebut merujuk 


pada nikahnya wanita zina dan musyrik, maka  haram hukumnya seorang mukmin 


menikahi wanita pezina dan wanita musyrik.
53


 Sebagian ulama lain berpendapat 


bahwa dlamir tersebut merujuk pada perbuatan zina dan musyriknya, bukan kepada 


pernikahannya. Oleh karena itu perbuatan yang diharamkan merupakan perbuatan 


zina dan musyrik, sedangkan menikahi wanita musyrik ataupun pezina tetap 


diperbolehkan.
54


  


Perkawinan hamil masih menjadi topik yang menjadi sorotan dalam hukum 


Islam, yuris dari berbagai mazhab turut mengambil bagian untuk mengadakan 


pembahasan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa beberapa pendapat 


menyebutkan bahwa pada satu sisi wanita hamil karena zina diperbolehkan untuk 


melangsungkan perkawinan. Namun dalam sisi lain, perempuan tersebut telah 


mengandung anak yang merupakan hasil dari hubungan di luar pernikahan sehingga 


status anak tersebut masih dipertanyakan bahkan terdapat ketentuan bahwa anak 
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tersebut tidak dapat dinasabkan oleh ayahnya yaitu laki-laki yang mengawini 


ibunya.
55


   


Mengenai ketentuan hukum perkawinan wanita hamil tersebut, para ulama 


Imam mazhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi‟I dan Imam 


Ahmad bin Hanbal berbeda pendapat. Pada umumnya perbedaan pendapat mereka 


secara garis besar ada pada kesimpulan sah atau tidaknya melangsungkan perkawinan 


bagi wanita hamil dan keberadaan iddah bagi wanita hamil tersebut.  


1. Yang membolehkan perkawinan wanita hamil 


Pertama, Imam Asy-Syafi‟i dan fuqaha Syafi‟iyah berpendapat bahwa wanita 


hamil dari zina boleh dinikahkan dengan alasan karna kehamilannya tidak dapat 


dinasabkan kepada seseorang, maka adanya kehamilan tidak dapat dinasabkan kepada 


seseorang, maka adanya kehamilan dipandang sama dengan tidak adanya 


kehamilan.
56


 Wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan perkawinan dengan pria 


yang menghamilinya atau dengan pria yang bukan menghamilinya. Wanita yang 


dinikahi ini boleh melakukan hubungan seksual dengan laki-laki yang 


mengawininya.
57
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 An-Nawawi menjelaskan bahwa apabila seorang wanita berzina maka 


baginya tidak wajib iddah baik sedang hamil ataupun tidak.  Wanita pezina 


yang tidak hamil boleh melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang 


menghamilinya ataupun orang lain. Namun, apabila wanita pezina tersebut 


hamil maka hukum perkawinannya adalah makruh sampai wanita tersebut 


melahirkan.
58


 Wanita hamil akibat zina tidak dikenai hukum kewajiban iddah 


dan diperbolehkan untuk menikahinya dan juga menggaulinya.  


Alasan Imam Syafi‟I dan ulama Syafi‟iyah meniadakan kewajiban iddah 


bagi hamil akibat zina adalah karena tujuan iddah itu sendiri. Iddah disyariatkan 


untuk memelihara nasab keturunan, sedangkan zina tidak dapat mengakibatkan 


timbulnya hubungan nasab.
59


 Bahkan terdapat sebuah pendapat yang 


menyatakan bahwa anak yang lahir akibat perzinahan dapat dinikahi oleh pria 


yang menghamili ibunya.
60


 


 Ulama Syafi‟iyah pun berpendapat bahwa hukumnya sah dan boleh 


menikahi wanita hamil akibat zina, baik dengan pria yang menghamilinya 


ataupun dengan pria yang bukan menghamilinya.
61


 Mereka berpendapat pula 
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bahwa perzinaan jelas merupakan perbuatan yang haram, sedangkan 


perkawinan merupakan perbuatan yang halal.  Dalam konteks kawin hamil, 


perbuatan haram yang dilakukan yaitu zina tidak dapat mengharamkan 


perbuatan yang halal yaitu pernikahan. Hal ini berdasar pada sebuah hadis yang 


menyatakan : 


سئو اىْبي صو اهلل عيئ وسيٌ عِ زجو شّى بئٍسأة فأزد اُ يّتصوجهب, فقبه أوىٔ سفبح 


     62وأخسٓ ّنبح واىذساً ال يذسً اىذاله


Dengan demikian, pelaksanaan perkawinan bagi pezina  adalah suatu 


hal yang diperbolehkan. Perbuatan haram yang diamaksud adalah perbuatan 


zina yang dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan tersebut. 


Terjadinya perkawinan hamil diantara keduanya tidak dapat menghilangkan 


keabsahan perkawinan karena yang diharamkan adalah zina dan bukan 


perkawinan. 


Kedua, Imam Abu Hanifah. Menurut riwayat, al-Hasan membolehkan 


perkawinan wanita hamil dari zina baik dengan laki-laki yang menghamilinya 


atau tidak, akan tetapi tidak membolehkan tidur bersama suaminya sampai 


wanita tersebut melahirkan.
63


 Menurut mereka bahwa larangan untuk 


melangsungkan akad perkawinan bagi wanita yang hamil karena cerai (cerai 
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hidup atau cerai mati) adalah untuk menjaga kehormatan nasab asal sperma, 


sedangkan sperma perzinahan tidak memiliki kehormatan sama sekali dan tidak 


bisa dihubungkan nasabnya kepada bapak biologisnya. Oleh karena itu, 


menikahi wanita hamil tetap sah dan diperbolehkan sebab kehamilannya tidak 


memiliki kehormatan sebagaimana kehormatan kehamilan wanita hamil dari 


pernikahan yang sah.
64


   


Adapun tentang dalil yang digunakan untuk menyatakan bahwa haram 


menggauli wanita tersebut sampai melahirkan teks yang berbunyi,  


 65  ٍِ مبُ يؤ ٍِ ببهلل واىيىً اآلخس فال يسق ٍبءٓ وىد غيسٓ


Hal ini dikarenakan agar tidak terjadi percampuran benih di dalam rahim 


seorang wanita, sehingga muncullah sebuah hukum yang menunjukan larangan 


untuk tidur bersama sehingga melahirkan. 


Apabila dianalisis konsep hukum yang demikian tampak memiliki 


kelemahan, karena salah satu tujuan utama dari perkawinan adalah untuk 


memperoleh istimta‟ secara halal, sedangkan perkawinan wanita hamil menurut 


konsep ini tidak akan mendapatkannya. Dari pemikiran ini muncul pendapat 


Abu Yusuf dalam salah satu qaulnya dan pendapat Zufar yang mengatakan 


boleh mengatakan bahwa perkawinan wanita hamil dari zina hukumnya tidak 


                                                           
64 Yahya Abdurrahman al Khatib, Ahkam al Mar‟at al Hamil: fi al-syariat al Islam, 


(Libanon: Dar al Basair, 1999), hlm 74-75. 


 
65


 Abu „Isa Muhammad bin „Isa bin Surah, Sunan Tirmidzi, (Beirut: dar al-Kutub al-


Islamiyyah, 2000), hadis no. 1131, II: 204.  


 







33 
 


boleh sebagaimana perkawinan hamil dari selain zina, dengan alasan karena 


tidak memungkinkan untuk tidur bersama, maka tidak boleh melaksanakan 


perkawinan.
66


  


2. Yang tidak memperbolehkan perkawinan wanita hamil  


Pendapat yang tidak memperbolehkan perkawinan wanita hamil di luar nikah 


dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka berpendapat 


bahwa wanita hamil di luar nikah akibat zina, maka dia tidak boleh melangsungkan 


perkawinan hingga ia melahirkan kandungannya.
67


  


Keharaman menikahi wanita hamil akibat zina ini hukumnya sama halnya 


dengan menikahi wanita yang digauli karena syubhat baik berdasarkan akad yang 


bathil maupun fasid, maka ia harus menjalani iddah sebagaimana masa iddah pada 


umumnya.  


Ulama Malikiyah berpendapat bahwa wanita hamil akibat zina, tidak 


diperbolehkan untuk menikah bila masa iddahnya belum selesai meskipun dengan 


laki-laki yang menghamilinya. Apalagi jika laki-laki itu orang lain yang bukan 


menghamilinya. Dapat dikatakan bahwa ulama Malikiyah memperbolehkan wanita 


yang hamil untuk menikah asalkan wanita yang hamil akibat berzina tersebut telah 


selesai masa iddahnya. Bagi wanita merdeka yang hamil, wanita tersebut wajib 
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istibra‟ yaitu masa menunggu kosongnya rahim dari kehamilan,
68


 dengan kata lain 


iddah perempuan merdeka yang hamil akibat zina adalah sampai melahirkan 


kandungannya. 


Alasan ulama Malikiyyah dalam menanggapi masalah hukum perkawinan 


wanita hamil adalah berdasar pada salah satu hadis : 


فال ٌسقى ماءي َلد غٍسيمه كان ٌؤمه باهلل َباَخس 
69


 


Jadi dapat disimpulkan menurut pandangan mazhab Maliki bahwa wanita yang 


berzina tidak boleh dinikahi kecuali telah selesai masa iddahnya yaitu tiga kali 


periode haid atau setelah lewat 3 bulan. Apabila wanita yang berzina tersebut hamil, 


maka masa iddahnya adalah sampai wanita tersebut melahirkan anak yang 


dikandungnya. Menurut Mazhab Maliki apabila wanita yang hamil tersebut akan 


menikah hendaknya wanita tersebut bertaubat dari perbuatan zinanya. Sehingga 


apabila perkawinan tetap dilangsungkan pada saat wanita tersebut dalam keadaan 


hamil (belum iddah) dan belum bertaubat, maka akad nikah tersebut fasid dan wajib 


diceraikan. 


Adapun masa istibra‟ bagi wanita merdeka dan tidak hamil adalah tiga kali 


haid, sedangkan budak wanita istibra‟-nya adalah satu kali haid. Apabila keduanya 


hamil maka masa istibra‟ adalah sampai ia melahirkan kandungan. Dari pendapat 


tersebut dapat disimpulkan bahwa wanita hamil akibat zina tetap dihukumi kewajiban 
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masa menunggu yang disebut dengan istibra‟ yang bagi wanita hamil adalah sampai 


melahirkan.
70


 


Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh imam Ahmad bin Hanbal dan 


Ulama Hanabilah. Para fuqaha Hanabilah mengambil akar persoalan dari perkawinan 


wanita hamil yaitu perzinaan. Ulama Hanabilah menyatakan apabila seorang wanita 


berzina hendak menikah maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi; pertama. 


telah habis masa iddahnya yaitu bagi wanita hamil dari zina ialah dengan melahirkan 


anak. Selanjutnya dikatakan bahwa sebelum melahirkan, wanita yang hamil tersebut 


tidak boleh melakukan pernikahan. Hal ini berdasar pada sebuah hadis tentang 


ketidakbolehan menyirami hasil tanaman orang lain. Kedua, penyesalan atas 


perbuatan zina yang telah dilakukan. Hal ini  karena sebelum bertaubat status wanita 


hamil tersebeut adalah pezina yang haram dinikahi oleh orang mukmin, sedangkkan 


apabila telah melakukan taubat maka larangan tersebut terhapus karena gugurnya 


dosa yang telah disesali.
71


  


Ulama Hanabilah berpendapat bahwa baik pria yang menghamili maupun pria 


yang bukan menghamili tidak sah hukumnya menikahi wanita yang diketahui telah 


berbuat zina.
72


 Larangan ini berlaku bagi pria yang jelas menghamilinya terlebih lagi 


pria yang bukan menghamilinya dan tidak melakukan zina dengannya.  
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Adanya ketentuan larangan pernikahan bagi wanita hamil tersebut memang 


berawal dari pemahaman Imam Ahmad Ibn Hanbal dan Ulama Hanabilah yang 


menyatakan bahwa wanita yang hamil di luar nikah karena perbuatan zina tetap 


memiliki kewajiban masa iddah. Oleh karena itu, wanita hamil baru dapat 


melangsungkan pernikahan saat ia sudah melahirkan. Selain itu, wanita tersebut harus 


bertaubat dengan sungguh-sungguh dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan. 


Syarat yang mewajibkan adanya iddah ini dimaksudkan untuk menjaga 


kehormatan sperma pada wanita hamil tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa seorang 


laki-laki tidak boleh memiliki anak yang sebenarnya bukan anaknya (memiliki 


nasab). Sebab kepemilikan hak atas (nasab) anak dari pria yang menghamili hanya 


dapat ditentukan dengan adanya pernikahan (akad) yang sah.
73


  


Dari uraian di atas dapatlah diketahui bahwa para ahli hukum Islam memiliki 


pandangan yang berbeda mengenai keabsahan perkawinan wanita hamil dari zina, 


sebagian mengatakan sah dan sebagian lain mengatakan tidak sah. Masing-masing 


mengemukakan dalil yang dijadikan dasar untuk pengambilan keputusannya. 


Kelompok pertama berdalil dengan petunjuk teks bahwa tidak ditemukan larangan 


perkawinan wanita hamil dari zina di dalam al-Qur‟an, sedangkan kelompok kedua 


berdalil penalaran bahwa perkawinan tersebut mengakibatkan percampuran 


keturunan di dalam rahim, sedangkan percampuran keturunan yang demikian jelas 


dilarang oleh aturan hukum Islam.  
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d. Status Anak Hasil Perkawinan Hamil 


Setelah membahas hukum dari kawin hamil, terdapat permasalahan lainnya 


yang timbul yaitu tentang status nasab anak yang dikandung akibat perbuatan zina 


tersebut. Meskipun perkawinan telah dilangsungkan, permasalahan menjadi 


permasalahan lain yang timbul dari perkawinan ini karena anak yang dilahirkan 


merupakan hasil dari hubungan seksual yang dilakukan di luar pernikahan atau 


sebelum akad nikah dilangsungkan.  


Nasab secara bahasa diartikan sebagai nisbat, hubungan pertalian keluarga 


melalui perkawinan.
74


 Wahbah Zuhaili mendefinisikan nasab sebagai suatu sandaran 


yang kokoh untuk meletakkan hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah 


atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Sebagai contoh 


seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan seorang ayah adalah bagian dari 


kakeknya. Dengan demikian orang yang memilki nasab yang sama adalah orang yang  


memiliki satu pertalian darah.
75


 


Anak yang sah menurut syariat Islam terdapat tiga kategori, pertama, anak 


yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Apabila seorang laki-laki kawin dengan 


seorang wanita telah memenuhi syarat dan rukunnya lalu melahirkan anak, baik 


rumah tangganya utuh atau sudah bercerai, maka anak tersebut sah dan dinasabkan 


pada ibu dan bapaknya tanpa memerlukan pengakuan dari kedua orangtuanya. Kedua, 
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anak yang lahir dari perkawinan yang difasidkan. Seperti halnya seorang laki-laki 


yang menikah dengan seorang wanita yang tidak diketahui bahwa wanita tersebut 


adalah saudara sepersusuan, kemudian telah bergaul dan melahirkan nakan, maka 


anak tersebut adalah anak sah dan dapat dinasabkan pada ibu dan bapaknya. Ketiga, 


anak yang lahir dari wathi syubhat. Perkawinan ini terjadi apabila terdapat 


perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang setelah selesai akad segera diganti 


dengan saudara kembarnya hingga terjadi pergaulan dan hamil, atau suami yang telah 


mentalak tiga istrinya kemudian melakukan hubungan karena ketidaktahuannya, 


maka anak yang dilahirkan adalah anak sah dan dinasabkan kepada orangtuanya.
76


  


Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan 


dalam kurun waktu antara batas minimal umur kandungan dengan batas 


maksimalnya. Ahli hukum Islam sepakat bahwa batas minimal umur kehamilan 


adalah 6 bulan atau 180 hari terhitung mulai sejak hubungan seksual. Abu Hanifah 


menghitungnya sejak berlangsungnya akad, bukan semenjak hubungan seksual, 


sedangkan jumhur ulama memberi makna sejak tidur bersama atau hubungan 


seksual.
77


  


Adapun landasan tentang batasan minimal umur kehamilan sebagaimana yang 


disepakati ahli hukum di atas merupakan hasil penggabungan antara pesan surat Al-


Ahqaf ayat 15 yang menjelaskan waktu mengandung sampai dengan menyapih 
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selama 30 bulan dengan pesan surat Luqman ayat 14 yang menjelskan waktu 


menyusui anak sampai dengan menyapihnya adalah 2 tahun atau 24 bulan. Diambil 


mafhum dari dua ayat tersebut bahwa waktu mengandung sekurang-kurangnya adalah 


selama 6 bulan atau 180 hari.
78


  


Mengenai batas maksimal usia kehamilan, para ahli hukum Islam tidak 


sependapat. Abu Hanifah, Syafi‟I dan Hanbali, dan Maliki. Dalam pada itu, 


Muhammad bin Abdul Hakam salah seorang penganut madzhab al-Dhahiri dan Umar 


bin Khattab berpendapat 9 bulan Qamariyah.
79


 Ketika pembahasan nasab dikaitkan 


dengan perkawinan hamil, maka status anak yang dilahirkan dari Maliki berpendapat 


1 tahun atau 12 bulan Qamariyah. Sementara menurut Ibn Hazm perkawinan tersebut 


akan dipertanyakan karena pada hakikatnya anak tersebut adalah hasil hubungan di 


luar pernikahan.  


Adapun mengenai status anak dari perkawinan hamil di luar nikah inipun 


ternyata ulama Imam Mazhab berbeda pendapat. 


Pertama, Pendapat anak zina dinasabkan kepada ibunya. Mayoritas ulama 


sepakat bahwa anak hasil zina tidak bisa dinasabkan secara syariat yaitu kepada 


ayahnya, melainkan hanya bisa dinasabkan kepada ibunya saja. Bahkan dikatakan 


bahwa anak tersebut tidak memiliki hak nasab dan hak saling mewarisi dengan ayah 
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kandungnya dikarenakan tidak ada hubungan nasab secara syariat yang didapatkan.
80


 


Para ulama jumhur bendapat bahwa anak yang dilahirkan dari perzinahan tidak dapat 


dinasabkan pada ayahnya, hal itu hanya dilakukan pada zama jahiliyyah saja. 


Hal ini didasarkan pada sebuah hadis,  


 81اىذجس  عاٌسللَاىىىد ىيفساش 


Terjadi perselisihan ulama dalam mengartikan lafadz al-firasy di kalangan 


ulama. Mayoritas ulama menyatakan bahwa maka al-firasy merupakan nama bagi 


wanita yang ditiduri. Dengan demikian perempuan yang berzina adalah pemilik nasab 


anak yang dilahirkan akibat perzinahan yang dilakukan.
82


 Pendapat tersebut didukung 


oleh Imam Syafi‟I yang menyatakan bahwa anak hasil zina hanya bisa dinasabkan 


kepada ibu kandungnya. Ayahnya yaitu laki-laki yang mengawini ibunya boleh 


menikahi anak tersebut.
83


  


Namun dalam salah satu penentuan hak nasab, masa kehamilan dapat menjadi 


salah satu hal yang bisa menyebabkan hak nasab anak kepada laki-laki yang 


mengawini ibunya. Anak yang dilahirkan setelah melebihi batas minimal kehamilan 


yaitu enam bulan dihitung setelah terjadinya akad nikah maka anak tersebut dapat 
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dinasabkan kepada laki-laki yang mengawini ibu kandungnya. Dalam hal ini, ulama 


berpendapat bahwa batas minimal kehamilan menjadi salah satu acuan bahwa janin 


hanya bisa tumbuh dalam kurun waktu 6 bulan. Kelahiran yang terjadi dalam waktu 


kurang dari enam bulan menunjukkan adanya hubungan seksual di luar perkawinan 


yang sah sehingga anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya atau laki-laki 


yang mengawini ibu kandungnya.
84


 


Apabila diperhatikan dari pengertian di atas pendapat tersebut lebih 


menekankan pada pengertia nikah secara asli (istislahi) menurut Imam Syafi‟I yang 


bermakna akad yang menjadikan halal hubungan kelamin antara pria dan wanita dan 


bukan makna majazi (metafora) yang bermakna setubuh.
85


 Sebagai konsekuensinya, 


seorang wanita yang hamil sebelum akad nikah, kehamilannya tidak dihargai seperti 


halnya hamil yang didahului akad nikah yang sah. Bibit kehamilan akibat zina tidak 


bisa diketahui secara langsung, maka apabila anak tersebut lahir anak tersebut tidak 


memiliki hubungan nasab dengan pria yang menikahi ibunya ataupun ayah 


biologisnya. Anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu kandungnya. 


Hal ini juga akan berimplikasi pada status hak perwalian apabila anak yang dilahirkan 


adalah anak perempuan. Ayah biologisnya tidak berhak menjadi wali dalam 


pernikahan ketika anak perempuan tersebut menikah dan perwaliannya bralih pada 


wali hakim. 


                                                           
84


 Abu-'Aynayn Badran, Huquq Al-Awlad Fi Asy Syari'at Al Islamiyyah Wa Al Qanun, 


(Iskandariyah: Muasassah Shabab al Jami'ah, s.a), hlm 18.  


 
85


 Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al- Fiqh ala al Madzahib al- Arba‟ah (Beirut : Dar al Kutub 


al „Ilmiyah, 2008), IV: 7-8. 







42 
 


Hal tersebut merupakan pemahaman jumhur ulama dalam mengartikan lafadz 


al-firasy dengan makna wanita. Dengan demikian perempuan yang berzina adalah 


pemilik nasab anak yang dilahirkan akibat perzinahan yang dilakukan.   


Kedua, Pendapat anak hasil zina dinasabkan kepada ayah biologisnya. 


Golongan pada pendapat ini menyatakan bahwa anak yang lahir dari wanita hamil 


akibat zina adalah dinasabkan kepada ayah biologisnya. Pendapat ini dikemukakan 


oleh Imam Abu Hanifah dan ulama Hanafiyyah. Imam Abu Hanifah mendasrkan hal 


ini pada lafadz al- Firasy adalah bermakna pria yang menyetubuhi (suami).
86


 


Sehingga, hubungan nasab anak yang lahir akibat perbuatan zina sebelum pernikahan 


akan memiliki nasab dengan ayahnya atau suami ibunya. 


Selain itu, alasan Imam Abu Hanifah mengemukakan pendapatnya didasarkan 


pada pengertian nikah dalam secara asli (istislahi) yang bermakna setubuh dan bukan 


menurut arti majazi (metafora) bermakna akad yang menjadikan halal hubungan 


kelamin antara pria dan wanita.
87


 Hal ini disebutkan pula dalam kitab Nailul Authar 


yang menyatakan bahwa : 


اّوً ٌثبت بمجسد العقد
88
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Dari pemahaman Imam Abu Hanifah dapat disimpulkan bahwa anak yang 


lahir dari wanita hamil akibat zina akan selalu dihubungkan kepada laki-laki yang 


menikahi ibunya sebelum anak tersebut dilahirkan.  


Pendapat lain menyatakan bahwa anak yang dilahirkan 6 bulan kehamilan 


setelah akad pernikahan dilakukan adalah anak yang dapat dinasabkan kepada laki-


laki yang mengawini ibu kandung anak yang lahir tersebut. Selain nasab, anak 


tersebut juga berhak menerima waris dan mewarisi dan tidak disebut dengan anak 


luar nikah (walad zina).
89


 


Berkaitan dengan anak yang dilahirkan sebagai anak sah atau anak luar nikah, 


keduanya memiliki hak-hak atas orang tuanya. Wahbah Zuhaili menyebutkan 


terdapat lima macam hak anak yang dilahirkan, yaitu hak memperoleh status nasab 


(al-Nasab), hak menyusu (al-radha‟), hak perawatan (al-hadhanah), hak 


perlindungan (al-wilayah) dan hak memperoleh biaya hidup (al-nafaqah).
90


 Di 


samping itu akan memperoleh hak sebagai ahli waris apabila kemudian hari orang 


tuanya meninggal dunia.  


a. Hak sebagai anak sah 


Kedudukan anak dalam keluarga membawa akibat hukum yang sangat luas, 


karena hak- hak dan kewajibannya akan timbul  apabila kedudukan anak telah diakui 
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sebagai anak sah dalam keluarga. Syariat telah menentukan bahwa anak memperoleh 


hak sebagai keturunan yang sah dari kedua orangtuanya.
91


  


Hak perlindungan (al-wilāyah) juga berhak didapatkan oleh anak yang diakui 


sah dalam perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan hak perlindungan adalah 


kewenangan orang dewasa yang berakal sehat untuk mengurus seseorang yang 


dipandang syariat dipandang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum yaitu 


anak di bawah umur dan sakit ingatan.
92


 Setiap anak berhak  


Selain itu, setiap anak yang dilahirkan memperoleh jaminan hidup dari orang 


tua yang melahirkannya.
93


 Orang tua terutama ayah memiliki kewajiban untuk 


menafkahi anaknya yang lahir dalam perkawinannya yang telah sah secara syariat. 


Hal ini sebagaimana diwajibkan pemberian nafkah oleh suami kepada istri. Ulama 


memiliki perbedaan tentang kategori anak yang harus dinafkahi, sebagian besar 


ulama menyepakati bahwa nafkah anak diberikan kepada anak kandung dan cucu ke 


bawah namun Imam Malik meriwayatkan bahwa yang wajib diberikan nafkah adalah 


anak kandung saja. Menurut Imam Malik pemberian nafkah ini berimplikasi pada 


pemberian waris saat pihak-pihak tersebut meninggal dunia.
94
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b. Hak Anak Luar Nikah  


Anak luar nikah (walad al-zina) menurut syari‟at disamakan kedudukannya 


dngan anak yang diingkari oleh bapaknya melalui li‟an (walad li‟an), Keduanya 


kehilangan status anak sah, tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya akan tetapi 


hanya dapat dinasabkan kepada ibu kandungnya.
95


  


Mayoritas ahli hukum Islam tidak membedakan antara anak luar nikah dan 


anak li‟an. Keduanya mndapat hak waris dari pihak ibu dan eluarga ibunya dan tidak 


mendapat waris dari pihk bapak dan keluarganya. Demikian pula dengan hak-hak 


anak lainnya bagi anak luar nikah dan anak li‟an dalam hukum waris dan hukum 


munakahat hilang akibat dari pertalian nasab bapaknya telah terputus. Namun 


demikian keduanya di luar hukum waris dan hukum munakahat tetap memiliki hak 


untuk diperlakukan sebagaimana layaknya anak sah.
96


 


B. Ketentuan Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam 


Peraturan yang mengatur masalah kawin hamil di Indonesia memang tidak 


diatur dalam Undang-undang Perakawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 


perkawinan, melainkan diatur tersendiri secara khusus dalam pasal 53 Kompilasi 


Hukum Islam tanpa mengatur adanya iddah bagi wanita hamil tersebut. Dalam pasal 


53 KHI dijelaskan tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita yang 


hamil di luar pernikahan dengan laki-laki yang menghamilinya. 
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Adapun ketentuan kawin hamil yang disebutkan dalam pasal 53 KHI 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 dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak 


diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. 


 


Adapun yang dimaksud dalam pasal ini membolehkan wanita yang hamil di 


luar nikah akibat zina, untuk tetap bisa melangsungkan perkawinan. Namun, terdapat 


beberapa ketentntuan agar perkawinan tersebut dapat dilaksanakan, diantaranya: 


a. Seorang wanita yang hamil di luar nikah, dapat melangsungkan perkawinan 


dengan pria yang menghamilinya. 


b. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat  dilangsungkan tanpa menunggu 


lebih dahulu kelahiran anaknya. Sehingga meskipun menikah dalam keadaan 


hamil perkawinan tetap dianggap sah. 


c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan 


perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Dengan istilah lain tidak 


perlu diadakan adanya tajdid an-nikah. 


Dalam hal ini, KHI tampaknya cenderung mengadopsi kepada pendapat Imam 


Abu Hanifah. Pasal 53 menyebutkan bahwa wanita hamil di luar nikah dapat menikah 


dengan laki-laki yang menghamilinya dan juga pernikahan yang telah dilangsungkan 
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tidak perlu diulang kembali ketika wanita yang hamil telah melahirkan anaknya.
97


 


Ketentuan ini sebenarnya merupakan langkah maju sekaligus jalan keluar dari 


kemelut hukum akibat dari pengaruh ikhtilaf para ulama yang tidak kunjung selesai. 


Hakim-hakim di Indonesia jadi memiliki pedoman dalam memutuskan kasus yaitu 


dengan menggunakan KHI sehingga pluralisme hukum dapat dihindari. Meskipun 


demikian, kejelasan pengaturan tentang bagaimana jika yang mengawini bukan laki-


laki yang menyebabkan kehamilan sebagaimana banyak terjadi dalam praktik belum 


sepenuhnya diatur dalam KHI.  


Munculnya aturan hukum mengenai kawin hamil di dalam KHI tidak terlepas 


dari berbagai pertimbangan para ahli perumus KHI tersebut. Kebolehan kawin hamil 


yang diatur dalam KHI sedikit banyak beranjak dari pendekatan kompromistis 


dengan hukum adat yang sudah berlaku di Indonesia. Kompromi tersebut ditinjau dari 


kenyataan terjadinya ikhtilaf dalam ajaran fikih yang dikaitkan pula dengan faktor 


sosiologis dan psikologis. Dari berbagai kesimpulan yang berdasar asas istislah, 


sehingga dari penggabungan faktor ikhtilaf dan „urf perumus KHI berpendapat lebih 


besar maslahat membolehkan kawin hamil daripada melarangnya. 
98


 


Acuan penerapan kawin hamil, antara lain: 
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a. Dengan laki-laki yang menghamilinya, dengan ketentuan siapa yang mau 


mengawini dianggap benar sebagai laki-laki yang menghamili, terkecuali wanita 


tersebut menyanggah. 


b. Perkawinan langsung dapat dilakukan tanpa menunggu kelahiran bayi. 


c. Anak yang dalam kandungan dianggap mempunyai hubungan hukum yang sah 


dengan laki-laki yang mengawini. Anggapan ini dikatakan Yahya Harahap sebagai 


bentuk kompromi dengan huku 


d. Hukum adat yang menetapkan asas : “setiap tanaman yang tumbuh di ladang 


seseorang maka dialah pemilik tanaman meskipun bukan dia yang menanam.”  


Kompromi ini dinilai perlu karena bertujuan untuk memberikan perlindungan 


kepastian hukum terhadap anak yang ada di dalam kandungan.
99


  Dalam sikap 


kompromistis ini, dapat dikatakan sebagai upaya mengislamkan hukum adat 


sekaligus upaya mendekatkan hukum adat ke dalam hukum Islam khususnya yang 


berlaku di Indonesia. Begitu pula sebaliknya hukum Islam menjadi budaya dalam 


kehidupan masyarakat dan tidak ditemukan pertentangan antara hukum adat dan 


hukum Islam yang berlaku di Indonesia.   


Dalam hukum adat, terdapat kebencian yang mendalam terhadap wanita yang 


hamil dan melahirkan di luar pernikahan yang sah. Kebencian itu dilampiaskan 


dengan dikeluarkannya ibu dan juga anak dari persekutuan hukum adat tersebut. Hal 
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lain yang dapat terjadi pada ibu hamil tersebut adalah dibunuh (ditenggelamkan) atau 


diserahkan kepada Raja sebagai budak, dipindahkan kepada suasana orang-orang di 


luar persekutuan hukum dengan alasan rasa takut akan kelahiran yang tidak didahului 


dengan upacara perkawinan. Namun, pada saat itu juga dikenal upaya pengesahan 


yang dimaksudkan untuk melepaskan ibu dan anak yang mendapat sanksi sosial 


akibat hubungan di luar pernikahan.
100


 


Di beberapa lingkungan adat dikenal istilah kawin paksa, yaitu perkawinan 


paksa terhadap pria yang menghamili wanita hamil di luar nikah tersebut. Pada 


masyarakat adat Sumatra Selaan dalam hal ini masih menghukum pria dan wanita 


yang bersangkutan untuk kawin. Pada masyarakat Bali, Hakim adat berwenang untuk 


memidana laki-laki yang menolak untuk dikawinkan, sedangkan Kepala Desa di Jawa 


dalam hal ini berusaha memaksakan perkawinan keduanya.
101


 


Istilah lain yang ada pada masyarakat adat adalah kawin darurat, yaitu 


perkawinan sembarang pria dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah 


dimaksudkan agar kelahiran bayi dalam kandungan terjadi di dalam ikatan 


perkawinan yang sah. Dalam istilah Jawa, pernikahan ini disebut dengan pernikahan 


tambelan, pada masyarakat Bugis dengan istilah “pattongkoh sirik” atau penutup 


malu. Bahkan, pada masyarakat tertentu, pengesahan anak yang dilahirkan 
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membutuhkan pembayaran adat supaya anak yang dilahirkan diakui sebagai anak 


yang sah.
102


 


Dengan demikian seorang wanita yang hamil di luar perkawinan yang sah 


dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya demi kemaslahatan anak yang 


dikandung. Selain itu, hal ini juga dilakukan demi menjaga martabat wanita dalam 


keseimbangan dan ketertiban kehidupan agar tidak terjadi sikap diskriminasi yang 


berlebihan dikarenakan wanita tersebut hamil di luar nikah dan tidak memiliki suami.  


Adapun pada tataran praktis, kasus perkawinan hamil ini memunculkan 


permasalahan baru yaitu tentang status nasab anak yang dilahirkan, apakah dapat 


dinasabkan ke bapak atau tidak. Dalam hal ini KHI memiliki aturan yang berbeda 


tentang nasab anak yang dilahirkan pada perkawinan hamil.
103


 KHI mengesahkan 


tersambungnya nasab anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil tersebut dengan 


bapaknya jika ibu dan bapak yang menghamilinya menikah sesuai dengan aturan 


pasal 53 sebagai disebutkan di atas. Anak tersebut dianggap anak sah dari bapak yang 


menghamili ibunya kemudian menikahinya, bapak tersebut juga berhak menjadi wali, 


dapat mewarisi dan diwarisi.
104


 


Pernikahan yang dilakukan juga tidak memiliki batasan waktu tanpa 


memperhitungkan kapan terjadi konsepsi. Kapan pun anak dilahirkan dari wanita 
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yang melakukan kawin hamil dengan laki-laki yang menghamilinya, anak tersebut 


memiliki hubungan nasab dengan bapaknya. Sebagai contoh, telah terjadi perkawinan 


hamil antara seorang perempuan hamil dengan laki-laki yang menghamilinya 


kemudian dua bulan atau satu bulan kemudian perempuan tersebut melahirkan maka 


anak yang dilahirkan memiliki hubungan nasab dengan bapak karena anak lahir 


dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah. Hal ini sejalan dengan aturan yang 


tercantum dalam pasal 99 KHI dan pasal 42 Undang-undang Perkawinan bahwa anak 


yang sah adalah anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah dan akibat dari 


pernikahan yang sah.
105


  


Aturan ini berbeda dengan pandangan ulama klasik yang mengklasifikasi 


batasan minimal dan maksimal kehamilan. Hal ini juga memicu kritikan dari 


beberapa kalangan, baik organisasi maupun pakar hukum Islam secara perorangan. 


Pada aturan kawin hamil dan status anak sah, beberapa kalangan ingin menghapusnya 


dari aturan hukum perkawinan. Aturan tentang kawin hamil dan anak sah dianggap 


memberikan sumbangan terhadap merebaknya perzinaan terlebih lagi kaum muda 


merasa bahwa apa yang telah dilakukan dapat terselesaikan oleh kedua aturan 


tersebut. Pelaku perzinahan dapat melangsungkan pernikahan dalam keadaan hamil 


dan status anak yang dilahirkan menjadi sah meski terlahir dari hubungan yang tidak 


sah.
106
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Draft tersebut menambahkan satu pasal setelah menjelaskan tentang definisi 


anak sah pada pasal 94 dan 95. Pasal tersebut yaitu pasal 96 menjelaskan bahwa anak 


yang lahir dalam ikatan perkawinan yang diakui keabsahannya adalah hanya anak 


yang lahir setelah 180 hari (6 bulan) pernikahan dilangsungkan. Pasal 96 dalam draf  


tersebut adalah sebagai berikut : 


Dalam hal perkawinan perempuan hamil sebagaimana dimaksud dalam 


Pasal 47 dan Pasal 48, maka anak yang lahir dalam waktu kurang dari 180 


(seratus delapan puluh) hari terhitung sejak akad nikah, hanya 


mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.
107


 


 


 Aturan ini kembali mengakomodir ketentuan fikih terkait dengan usia 


minimum kehamilan yang berarti bahwa pasal dalam draf tersebut telah merevisi 


aturan sebelumnya tentang kawin hamil. Keabsahan anak ditentukan oleh 


kelahirannya dalam ikatan perkawinan yang telah dilaksanakan oleh ibu dan 


bapaknya.    


C. Pengertian dan Hukum Wali Nikah dalam Fikih 


Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus ada dalam 


perkawinan, tanpa adanya wali perkawinan dianggap tidak sah. Imam Malik, Syafi‟i 


dan Hanbali berpendapat bahwa wali merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, 


sedang Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita boleh engawinkan dirinya sendiri 
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tanpa adanya wali. Menurut Abu Hanifah wali dalam perkawinan hanya disyaratkan 


bagi wanita yang belum dewasa dan janda bole mengawinkan dirinya sendiri.
108


 


Kata wali )الُّلى) dalam kamus al-Misbah berwazan فعٍل  yang bermakna فاعل 


yaitu orang yang melaksanakan kewalian. Menurut Ibn faris bahwa wali adalah setiap 


orang yang mengatur perkara orang lain. Kata wali seringkali dipakai untuk arti tuan, 


penolong, pengurus nasab dan teman baik pria maupun wanita. Sementara menurut 


istilah fuqaha, wali adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tanpa harus 


menunggu izin dari seseorang, sehingga wali dapat dikatakan sebagai mutawallil 


aqdi. Dalam istilah lainnya wali adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama 


kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.
109


 


Menurut pandangan para ulama madzhab, definisi wali sangat beragam 


bahkan dikategorikan dalam beberapa hal. Mayoritas ulama membagi wali menjadi 


tiga macam, perwalian atas barang, perwalian atas orang, dan perwalian atas barang 


dan orang secara bersama-sama. 


Abu Hanifah menyebutkan bahwa terdapat tiga macam perwalian. Pertama, 


Perwalian untuk jiwa yaitu suatu kehormatan untuk mengurus keadaan orang-orang 


yang lemah yang bersifat kejiwaan seperti urusan menikah, belajar, berobat atau 


pekerjaan. Hal tersebut ditetapkan kepada ayah, kakek dan wali-wali yang lain. 


Kedua, perwalian untuk harta yaitu mengatur perkara yang bersifat harta yang 
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mencakup untuk mngembangkan, menggunakan, menjaga dan menginfaqkan. 


Pekerjaan tersebut ditetapkan pada ayah, kakek atau orang yang mendapat wasiat dari 


keduanya ataupun wasiat dari hakim. Ketiga, perwalian untuk jiwa dan harta yaitu 


tugas yang mencakup perkara-perkara yang bersifat kejiwaan, harta dan perbuatan 


yang hanya dapat dilakukan oleh ayah dan kakek.
110


   


Ulama madzhab Maliki membagi wali dalam dua macam. Pertama, wali Khos 


yang terdiri dari dua kategori, wali nasab yaitu setiap orang yang memiliki hubungan 


ashobah kepada seorang wanita seperti anak, bapak, saudara, anak laki-laki saudara, 


kakek, paman dan seterusnya. Wali hukum, yaitu pemimpin tu orang yang ditunjuk 


oleh pemimpin seperti hakim. Kedua, Wali umum yaitu hubungan perwalian antara 


muslim dengan muslim lainnya.
111


 Hal ini sebagaimana digambarkan dalam sebuah 


dalil, 


 َالمؤمىُن َالمؤمىات بعضٍم أَلٍاء بٍض


Ulama Madzhab Syafi‟i mengkategorikan wali dalam dua macam, yaitu wali 


ijbar dan wali Ikhtiyar. Wali ijbar yaitu ayah atau kakek jika tidak ada ayah. Ayah 


sebagai wali ijbar memiliki hak penuh untuk mengawinkan seorang perempuannya 


yang masih perawan baik masih kecil atau sudah dewasa tanpa seizinnya. Sedangkan 


wali ikhtiyar adalah setiap hubungan ashobah untuk mengawinkan seorang 


perempuan yang sudah janda. Wali tidak memiliki hak penuh bagi seorang 
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perempuan yang sudah janda untuk menikahkannya. Pernikahan seorang janda harus 


mendapatkan izin darinya. 
112


 


Adapun ulama madzhab Hanbali memiliki pembagian yang sama dengan 


ulama madzhab Syafi‟I yaitu Wali ijbar dan wali ikhtiyar. Pada wali ijbar madzhab 


Hanbali membatasi hanya untuk pernikahan seseorang yang masih kecil saja. Wali 


ikhtiyat menurut Hanbali adalah para wali yang menikahkan seorang perempuan yang 


merdeka baik perawan atau janda dengan seizinnya.
113


  


a. Pembagian Wali dalam Perkawinan 


Pertama. Wali Nasab, yaitu wali nikah dikarenakan adanya hubungan nasab 


dengan wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Wali nasab dari keluarga calon 


mempelai wanita yang berhak menjadi wali menurut urutan, yaitu pria yang 


menurunkan calon mempelai wanita dari keturunan pria murni (yang berarti dalam 


garis keturunan itu tidak ada penghubung perempuan) yaitu ayah, kakek dan 


seterusnya ke atas; laki-laki dari keturunan ayah mempelai wanita dalam garis murni: 


yaitu : saudara kandung, anak dari saudara seayah, anak saudara kandung dari 


saudara seayah dan seterusnya ke bawah; laki-laki keturunan dari ayahnya ayah 


dalam garis pria murni yaitu saudara kandung dari ayah, saudara sebapak dari ayah, 


anak saudara kandung dari ayah dan seterusnya ke bawah.
114
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Apabila wali tersebut tidak beragama Islam sedangkan calom mempelai 


beragama Islam atau wali tersebut belum mencapai usia baligh, tidak berakal atau 


pikirannya rusak maka hak wali berpindah kepada wali berikutnya. 


Kedua, Wali Hakim. Dalam bermasyarakat, banyak dijumpai praktek 


perkawinan menggunakan wali hakim, yaitu pejabat yang ditunjuk oleh Kementrian 


Agama atau pejabat yang ditunjuk Menteri untuk bertindak sebagai wali nikah bagi 


calon mempelai perempuan yang tidak mempunyai nasab sama sekali atau wali adlal 


(menolak menjadi wali nikah). 
115


 


Hal ini bermula dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Nabi 


Muhammad bersabda sultan adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali.
116


 


Pengertian sultan adalah raja atau penguasa atau pemerintah. Oran gang berhak 


menjadi wali haim adalah pemmrintah, khalifah, penguasa, atau qadi nikah yang 


diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. 


Apabila tidak terdapat orang-orang sebagaimana tersebut di atas, maka wali hakim 


dapat diangkat oleh orang-orang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang 


alim (ahlu al-hall wa al-aqd).
117


  


 Pemahaman yang lazim, kata tersebut diartikan sebagai hakim yang dalam 


pelaksanaannya Kepala Kantor Urusan Agama  (KUA) Kecamatan atau pegawai 
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Pencatat Nikah yang bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah 


bagi mereka yang tidak mempunyai wali atau adhal. 


Wali hakim dibenarkan menjadi wali nikah dari sebuah akad nikah jika dalam 


kondisi sebagai berikut: 


1. Tidak mempunyai nasab sama sekali 


2. Tidak cukup syarat pada wali aqrab atau wali ab‟ad 


3. Wali aqrab ghaib atau dalam perjalanan sejauh 92,5 km atau dua hari perjalanan 


4. Wali aqrab berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai 


5. Wali aqrab berbelit-belit (mempersulit) 


6. Wali aqrab sedang ihram 


7. Wali aqrab sendiri yang menikah 


8. Wanita yang dikawinkan gila tetapi sudah dewasa dan wali mijbir tidak ada.
118


 


Apabila kondisi wali sebagaimana dalam penjelasan tersebut maka yang 


berhak menjadi wali dalam pernikaan adalah wali hakim. Adapun apabila wali nasab 


telah mewakilkan kepada orang lain untuk berindak sebagai wali, maka orang yang 


mewakilkan tersebut berhak menjadi wali.  


b. Unsur-unsur Wali dalam Perkawinan 


Seseorang dapat bertindak menjadi wali apabila memenuhi syarat-syarat yang 


telah ditentukan dalam hukum Islam Fuqaha telah bersepakat bahwa sifat seorang 


wali adalah Islam, dewasa dan laki-laki. Dalam beberapa hal, fuqaha berbeda 


pendapat dalam hal wali hamba sahaya, orang fasik dan orang yang bodoh. 
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Ulama tidak berbeda pendapat mengenai persyaratan pertama ini, bahwa 


seorang wali harus mencakup baligh, berakal dan merdeka. Tidak diperbolehkan 


seorang wali yang masih kecil (balita) dan gila (hilang akalnya). Hal ini dikarenakan 


hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat dibebani hukum dan mempertanggung 


jawabkan perbuatan-perbuatannya, karena orang yang akalnya tidak sempurna baik 


.itu karena masih kecil atau gila itu tidak terbebani hukum. Seorang budak dan yang 


tidak merkeda juga tidak diperbolehkan dikarenakan seorang yang tidak merdeka 


tidak mampu menjadi wali bagi dirinya sendiri.
119


 


Syarat lain yang disepakatii adalah antara wali dan orang yang dibawah 


perwaliannya disyaratkan harus sama-sama beragama Islam. Apabila yang akan nikah 


beragama Islam (muslim) disyaratkan walinya juga seorang muslim dan tidah boleh 


orang kafir menjadi walinya. 


Syarat wali yang ketiga adalah laki-laki, syarat ini merupakan syarat yang 


ditetapkan oleh jumhur ulama yakni ulama Safi‟iyah, Malikiyah, dan Hanabilah. 


Mengenai syarat laki-laki ulama berpendapat wanita tidak boleh menjadi wali bagi 


orang lain dan tidak boleh wanita mengawinkan dirinya sendiri. Tegasnya akad nikah 


yang walinya wanita itu hukumnya tidak sah dan begitu pula wanita yang 


menikahkan dirinya juga hukumnya tidak sah. Adapun Ulama Hanafiyah tidak 
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menjadikan laki-laki sebagai syarat seorang wali,. Bagi seorang perempuan yang 


baligh dan berakal memiliki hak wali baginya dan bagi perempuan lainnya.
120


 


Adapun syarat yang menjadi perbedaan pendapat diantara para ulama adalah 


syarat adil dan rusyd. Mengenai syarat adil yang dimaksuskan adalah istiqomah 


dalam agama yaitu tidak melakukan dosa-dosa besar, larangan agama seperti zina, 


khamar, durhaka kepada orangtua dan sebagainya, Syarat ini disepkati oleh ulama 


Syafiiyah dan Hanabilah. Syarat Rusyd dimaksudkan kemampuan untuk 


mentasarrufkan harta atau mampu membelanjakan hartanya dan tidak boros. Hal ini 


menjadi syarat bagi Ulama Syafi‟iyah dan Hanabilah dengan alasan seseorang yang 


tidak mempu menjadi wali bagi dirinya sendiri tidak dimungkinkan mampu untuk 


menjadi wali bagi orang lain. 
121


 


Madzhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, serta mayoritas fuqaha telah 


sepakat pentingnya keberadaan wali dalam akad pernikahan. Setiap pernikahan tanpa 


menghadirkan wali maka pernikahan tersebut menjadi batal atau tidak sah. Seorang 


perempuan tidak mempunyai hak untuk melangsungkan akad pernikahan dengan 


sendirinya secara langsung dalam kondisi bagaimanapun. Hal ini para ulama 


mendasarkan pendapatnya pada hadits  yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban.
122


 


Sementara mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa perkawinan tidak mutlak 


harus memakai wali, sebab wali nikah hanya dibutuhkan bagi wanita yang masih 
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kecil atau sudah dewasa tetapi akalnya tidak sempurna (dungu atau gila). Wanita 


yang merdeka dan sudah dewasa tidak membutuhkan wali nikah bahkan wanita yang 


sudah dewasa bisa menikahkan dirinya. Dengan kata lain perkawinan yang diucapkan 


oleh wanita yang dewasa dan berakal adalah secara mutlak adalah sah. 


D. Perwalian dalam Perundang-undangan  


Kompilasi Hukum Islam pada pasal 19 disebutkan bahwa “wali nikah dalam 


perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang 


bertindak untuk menikahkannya.” Pasal tersebut menyebutkan bahwa menurut 


Undang-undang yang berlaku di Indonesia, wali dalam pernikahan sangat diperlukan, 


bahkan apabila tidak ada wali maka pernikahan tersebut batal. Hal ini sesuai dengan 


pasal 71 yaitu “Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan itu 


dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.  


Sebagaimana disebutkan sebelumnya, perundang-undangan perkawinan di 


Indonesia menjadikan status wali dalam pernikahan merupakan rukun yang 


menentukan sahnya akad perkawinan. Seorang wali mempunyai persyaratan, yaitu 


laki-laki dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwalian 


seperti yang diatur dalam pasal 20 KHI ayat (1) bahwa yang bertindak menjadi wali 


nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim, akil 


dan baligh.  Dalam pelaksanaan akad nikah atau yang biasa disebut ijab kabul, 


penyerahannya dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya dan 


kabul (penerimaan) dilakukan oleh mempelai laki-laki. 







61 
 


Masalah perwalian pada garis besarnya diatur dalam pasal 26 ayat (1) 


Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan yang 


dilangsungkan di depan Pegawai Pencatat Nikah (P2N) yang tidak berwenang, wali 


nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri 2 (dua) orang saksi 


dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke 


atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami isteri. Hal ini menunjukkan bahwa 


pelaksanaan perkawinan yang penyerahannya tidak dilakukan oleh wali atau wali 


yang tidak sah, perkawinan tersebut batal dan dapat diminta untuk dibatalkan. 


Adapun Undang-undang Perkawinan mengatur masalah perwalian pada pasal 


50 sampai dengan 54, akan tetapi hal ini bukan pada hal perwalian nikah melainkan 


wali dalam pengertian pengampu (kurator) bagi anak safih atau hajru. Ketentuan 


perwalian yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 


perkawinan adalah pada pasal 50 yaitu: 


1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangusngkan 


perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah 


kekuasaan wali. 


2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. 


Wali nikah yang dimaksudkan dalam pasal 26 ayat (1), adalah disesuaikan dengan 


pasal 2 undang-undang perkawinan yang menjadikan ketentuan hukum agama 


sebagai tolak ukur keabsahan perkawinan. 


Selanjutnya, wali terbagi menjadi dua macam Pertama, wali nasab yaitu wali 


yang hak perwaliannya didasari oleh adanya hubungan darah. Kedua, wali hakim 
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yaitu perwalian yang timbul karena orang tua mempelai perempuan menolak atau 


tidak ada atau karena sebab lainnya.
123


 Kedua wali tersebut ditegaskan pada pasal 21, 


22, dan 23 Kompilasi Hukum Islam.  


Pasal 21 dibahas empat kelompok wali nasab yang pembahasannya sama 


dengan fikih Islam seperti pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas. 


Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, seayah dan keturunan laki-laki 


mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, 


saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki 


kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.  


Adapun mengenai wali hakim dinyatakan pada pasal 23 menjelaskan : 


1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada 


atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau 


ghaib atau „adlal atau enggan. 


2. Dalam hal wali „adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai 


wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut. 


Adapun yang dimaksud dengan wali hakim adalah orang yang diangkat oleh 


pemerintah (Menteri Agama)
124


 untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan 


apabila seorang calon mempelai wanita dalam kondisi :
125
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1. Tidak mempunyai nasab sama sekali 


2. Walinya mafqud atau tidak tentu keberadaannya 


3. Wali sendiri yang menjadi mempelai pria, sedangkan wali yang sederajat tidak ada 


4. Wali berada di tempat yang jauh (masafatul qasri)
126


 


5. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai 


6. Wali adlal, yaitu wali yang tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan 


7. Wali sedang melaksanakan ibadah haji/umrah 


Dalam KHI tidak disebutkan siapa yang bertindak sebagai wali hakim, namun 


sebelum  KHI lahir terdapat Peraturan Menteri Agama yang menjelaskan tentang hal 


ini. Menteri Agama mengeluarkan peraturan baru tentang wali hakim setelah adanya 


peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 1947 yaitu Peraturan Menteri Agama No. 1 


Tahun 1952. Hal ini dikarenakan peraturan sebelumnya dianggap tidak lagi sesuai 


dengan kondisi dan permasalahan baru tentang perwalian.   
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 BAB II 


KAWIN HAMIL DAN PERWALIAN: KONSEPSI FIKIH DAN  


PERUNDANG-UNDANGAN 


 


A. Pengertian dan  Hukum Seputar Kawin Hamil dalam Fikih 


a. Pengertian Kawin Hamil 


Istilah perkawinan wanita hamil atau pernikahan hamil yang dikenal pula 


dengan kawin hamil merupakan gabungan dari dua kata yaitu perkawinan dan wanita 


hamil. Dalam fikih, lafadz perkawinan lebih dikenal dengan lafadz an-Nikah yang 


berasal dari bahasa Arab وكخ yang artinya kawin atau nikah.
34


  


Menurut Abdurrahman al-Jaziri kata nikah mempunyai tiga pengertian, 


pertama arti semantik yaitu hubungan sebadan dan bersatu. Apabila digunakan 


untuk makna akad maka sebagai kiasan (majaz) karena akad tersebut akan 


memperoleh hubungan sebadan. Kedua, arti menurut ahli ushul atau disebut juga 


dengan definisi syar‟i. Dalam hal ini terdapat tiga pendapat, pendapat pertama yang 


didukung oleh ahli usul dari golongan Hanafiyah mengatakan bahwa istilah an 


nikah bermakna hubungan sebadan dan makna majaznya mengadakan perjanjian 


akad. Sebagai konsekuensinya setiap teks al-Qur‟an ataupun as-Sunnah menyebut 


kata nikah dengan diartikan sebagai makna hakekat yaitu hubungan sebadan, 


terkecuali terdapat qarinah yang mengalihkan dari makna hakikat kepada makna 
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majaznya. Pendapat kedua yang merupakan ahli usul dari golongan Syafi‟i dan 


Maliki mengatakan bahwa makna hakekat an nikah adalah akad sedangkan makan 


majaznya adalah hubungan sebadan. Oleh karena itu setiap teks al-Qur‟an ataupun 


as-Sunnah menyebut kata nikah harus diartikan makna hakikatnya yaitu akad. 
35


 


Pendapat ketiga menyatakan bahwa al-nikah adalah lafal musytarak bisa 


bermakna hubungan badan dan bisa perjanjian akad. Oleh karena itu pemaknaannya 


tergantung pada konteks yang ada, terbukti kadang syariat menggunakan makna 


hubungan sebadan dan di lain konteks menggunakan  makna akad. Sehingga dapat 


dikatakan bahwa baik akad maupun hubungan badan keduanya merupakan makna 


hakikat.
36


  


Menurut ulama fikih, nikah bermakna akad, yang diatur oleh agama yang 


memberikan hak legal bagi pria dan wanita untuk melakukan hubungan suami istri 


sebagai tujuan utama. Hal ini pula dinyatakan oleh Zainuddin al-Malibari yang 


berpendapat bahwa nikah mengandung pengertian akad yang berisi pembolehan 


untuk melakukan hubungan suami istri dengan menggunakan kata  تصٌَج  -وكخ  .37  


Istilah perkawinan dalam perundang-undangan di Indonesia diatur dalam 


Undag-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu merupakan ikatan 


lahir batin dalam antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan 
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tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 


Maha Esa.
38


 Dalam kompilasi Hukum Islam dijelaskan pula bahwa prkawinan 


menurut agama Islam merupakan akad yang sangat kuat.
39


  


Adapun kata hamil berasal dari bahasa Arab دمل yang berarti membawa, 


mengandung, kandungan.
40


 Secara lahir bisa pula diartikan sbagai muatan yang 


berat (himl) dan secara batin atau hal yang tak tampak tidak dapat diartikan sebagai 


kandungan  yang ada di dalam (haml). Hamil dalam kamus bahasa Indonesia 


mempunyai arti dalam keadaan sudah berisi bakal anak dan sebagainya. 
41


 


Dari kedua pengertian di atas yaitu kawin dan hamil, maka kawin hamil 


dapat diartikan dengan suatu pernikahan yang didahului adanya kehamilan 


pengantin wanita sebelum dilakukan akad nikah yang sah. Dalam istilah lain, kawin 


hamil didefinisikan sebagai perkawinan seoarng wanita yang hamil di luar nikah 


baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan 


menghamilinya.
42
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b. Macam-Macam terjadinya Kehamilan 


Dalam masalah perkawinan terdapat beberapa macam kehamilan dan sebab-


sebab yang berimplikasi pada kehamilannya, diantaranya : 


Pertama, Kehamilan karena perkawinan yang sah. Kehamilan dari 


perkawinan yang sah adalah kehamilan yang didahului dengan adanya akad nikah 


yang sah sebagaimana perkawinan yang telah diatur dalam syariat Islam.
43


 Adapun 


bagi wanita hamil dari perkawinan yang sah apabila ditinggal suaminya sedangkan 


tidak bersuami lagi (baik karena talak hidup atau talak mati) dan akan melangsungkan 


pernikahan yang baru, maka ia harus menyempurnakan masa iddahnya yaitu sampai 


ia melahirkan. Hal ini sebagaimana diatur dalam nash : 


ُّْف…  ٍَب ِفي َأ  ٌُ َٔ َيْعَي َُ اىَي َُىا َأ ُٔ ۚ َواْعَي ٍُىا ُعْقَدَة اىَِْنبِح َدَّتىٰ َيْبُيَغ اْىِنَّتبُة َأَجَي ٌْ َفبْدَرُزوُٓ ۚ َوَىب َتْعِص ِسُن


 ُّ َُىا َأ ٌٌَواْعَي َٔ َغُفىٌز َدِيي  44اىَي


Kedua, Kehamilan dari perkawinan syubhat yaitu suatu perkawinan yang 


terjadi karena persetubuhan antara laki-laki dan perempuan di luar perkawinan yang 


sah maupun fasid akibat sebuah kelalaian.
45


 Hubungan seksual ini dilakukan karena 


adanya ketidaksengajaan dan ketidaktahuan dalam melakukan. Hal ini dicontohkan 


seperti seorang laki-laki yang melakukan hubungan dengan istrinya yang sudah 
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tertalak tiga karena masih meyakini bahwa wanita tersebut adalah istrinya yang sah. 


Contoh lainnya adalah laki-laki yang melakukan hubunagn dengan wanita yang 


menyerupai istrinya dan diyakini adalah istri sahnya akan tetapi wanita tersebut 


adalah saudara kembarnya.
46


   


Para ulama berpendapat perkawinan yang dilatarbelakangi adanya hubunagn 


syubhat diwajibkan adanya mahar mitsil.
47


 Adapun mengenai nasab anak yang 


dilahirkan dari hubungan syubhat, apabila dilahiekan setelah 6 bulan atau lebih maka 


nasab dapat ihubungan kepada laki-laki yang melakukan hubungan syubhat 


tersebut.
48


 


Ketiga, kehamilan dari hubungan zina yang merupakan hubungan seksual 


antara laki-laki dan perempuan yang tidak atau belum diikat oleh perkawinan tanpa 


disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut dan tidak ada hubungan 


kepemilikan seperti tuan dengan hamba wanitanya.
49


 Dari hubungan perzinahan 


itulah telah mengakibatkan kehamilan bagi wanita pezina tersebut. Kehamilan pada 


zina inilah yang menyebabkan banyak permasalahan baru dimulai dari keabsahan 


perkawinan sampai status anak yang dilahirkan. Dalam nash disebutkan bahwa pezina 
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harus menikah dengn sesamanya bahkan diharamkan terhadap orang yang beriman.
50


 


Namun hal ini terdapat pendapat yang berbeda dari para ulama fikih, sebagian ulama 


memperbolehkan secara mutlak atau dengan beberapa syarat tertentu sebagian lagi 


tidak memperbolehkan.
51


 


c. Hukum Seputar Kawin Hamil  


Mengenai perkawinan wanita hamil, para ulama madzhab fikih berbeda 


pendapat dalam menyikapi masalah hukumnya. Para ulama sangat berhati-hati dalam 


mengambil kesimpulan mengenai hukum kawin hamil ini. Hal ini dikarenakan kawin 


hamil merupakan masalah yang kompleks yang tidak hanya menyangkut tentang 


keabsahan perkawinan, melainkan menyangkut pula status anak yang dilahirkan dari 


perkawinan hamil tersebut. 


Adapun pendapat tentang keabsahan perkawinan wanita hamil diantara para 


ulama, terdapat pendapat yang memperbolehkan wanita yang hamil di luar nikah 


untuk segera melangsungkan perkawinan dengan pria yang menghamilinya. Namun 


terdapat pula pendapat yang tidak memperbolehkan wanita tersebut untuk 


melangsungkan perkawinan.  


Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan atau tidak (sah atau tidak) 


hukumnya melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil dilatarbelakangi oleh 


perbedaan dalam memahami dalil berikut : 
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ِْْنُخ ِإَىب َشاَِّيًت َأْو ًَ َذِٰىَل َعَيى  اىَصاِّي َىب َي ٍُْشِسٌك ۚ َوُدِس ٍُ َأْو  ِْْنُذَهب ِإَىب َشا ٍُْشِسَمًت َواىَصاَِّيُت َىب َي


َِ ِْي ٍِ َُْؤ 52اْى
 


Terdapat dua penafsiran terhadap kata ganti (dlamir) dzalika pada ayat 


tersebut, apakah kembali pada makna zina atau makna nikah. Dalam hal ini Ahmad 


bin Hambal berpendapat bahwa apabila kata ganti (dlamir) dzalika tersebut merujuk 


pada nikahnya wanita zina dan musyrik, maka  haram hukumnya seorang mukmin 


menikahi wanita pezina dan wanita musyrik.
53


 Sebagian ulama lain berpendapat 


bahwa dlamir tersebut merujuk pada perbuatan zina dan musyriknya, bukan kepada 


pernikahannya. Oleh karena itu perbuatan yang diharamkan merupakan perbuatan 


zina dan musyrik, sedangkan menikahi wanita musyrik ataupun pezina tetap 


diperbolehkan.
54


  


Perkawinan hamil masih menjadi topik yang menjadi sorotan dalam hukum 


Islam, yuris dari berbagai mazhab turut mengambil bagian untuk mengadakan 


pembahasan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa beberapa pendapat 


menyebutkan bahwa pada satu sisi wanita hamil karena zina diperbolehkan untuk 


melangsungkan perkawinan. Namun dalam sisi lain, perempuan tersebut telah 


mengandung anak yang merupakan hasil dari hubungan di luar pernikahan sehingga 


status anak tersebut masih dipertanyakan bahkan terdapat ketentuan bahwa anak 
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tersebut tidak dapat dinasabkan oleh ayahnya yaitu laki-laki yang mengawini 


ibunya.
55


   


Mengenai ketentuan hukum perkawinan wanita hamil tersebut, para ulama 


Imam mazhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi‟I dan Imam 


Ahmad bin Hanbal berbeda pendapat. Pada umumnya perbedaan pendapat mereka 


secara garis besar ada pada kesimpulan sah atau tidaknya melangsungkan perkawinan 


bagi wanita hamil dan keberadaan iddah bagi wanita hamil tersebut.  


1. Yang membolehkan perkawinan wanita hamil 


Pertama, Imam Asy-Syafi‟i dan fuqaha Syafi‟iyah berpendapat bahwa wanita 


hamil dari zina boleh dinikahkan dengan alasan karna kehamilannya tidak dapat 


dinasabkan kepada seseorang, maka adanya kehamilan tidak dapat dinasabkan kepada 


seseorang, maka adanya kehamilan dipandang sama dengan tidak adanya 


kehamilan.
56


 Wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan perkawinan dengan pria 


yang menghamilinya atau dengan pria yang bukan menghamilinya. Wanita yang 


dinikahi ini boleh melakukan hubungan seksual dengan laki-laki yang 


mengawininya.
57
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 An-Nawawi menjelaskan bahwa apabila seorang wanita berzina maka 


baginya tidak wajib iddah baik sedang hamil ataupun tidak.  Wanita pezina 


yang tidak hamil boleh melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang 


menghamilinya ataupun orang lain. Namun, apabila wanita pezina tersebut 


hamil maka hukum perkawinannya adalah makruh sampai wanita tersebut 


melahirkan.
58


 Wanita hamil akibat zina tidak dikenai hukum kewajiban iddah 


dan diperbolehkan untuk menikahinya dan juga menggaulinya.  


Alasan Imam Syafi‟I dan ulama Syafi‟iyah meniadakan kewajiban iddah 


bagi hamil akibat zina adalah karena tujuan iddah itu sendiri. Iddah disyariatkan 


untuk memelihara nasab keturunan, sedangkan zina tidak dapat mengakibatkan 


timbulnya hubungan nasab.
59


 Bahkan terdapat sebuah pendapat yang 


menyatakan bahwa anak yang lahir akibat perzinahan dapat dinikahi oleh pria 


yang menghamili ibunya.
60


 


 Ulama Syafi‟iyah pun berpendapat bahwa hukumnya sah dan boleh 


menikahi wanita hamil akibat zina, baik dengan pria yang menghamilinya 


ataupun dengan pria yang bukan menghamilinya.
61


 Mereka berpendapat pula 
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bahwa perzinaan jelas merupakan perbuatan yang haram, sedangkan 


perkawinan merupakan perbuatan yang halal.  Dalam konteks kawin hamil, 


perbuatan haram yang dilakukan yaitu zina tidak dapat mengharamkan 


perbuatan yang halal yaitu pernikahan. Hal ini berdasar pada sebuah hadis yang 


menyatakan : 


سئو اىْبي صو اهلل عيئ وسيٌ عِ زجو شّى بئٍسأة فأزد اُ يّتصوجهب, فقبه أوىٔ سفبح 


     62وأخسٓ ّنبح واىذساً ال يذسً اىذاله


Dengan demikian, pelaksanaan perkawinan bagi pezina  adalah suatu 


hal yang diperbolehkan. Perbuatan haram yang diamaksud adalah perbuatan 


zina yang dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan tersebut. 


Terjadinya perkawinan hamil diantara keduanya tidak dapat menghilangkan 


keabsahan perkawinan karena yang diharamkan adalah zina dan bukan 


perkawinan. 


Kedua, Imam Abu Hanifah. Menurut riwayat, al-Hasan membolehkan 


perkawinan wanita hamil dari zina baik dengan laki-laki yang menghamilinya 


atau tidak, akan tetapi tidak membolehkan tidur bersama suaminya sampai 


wanita tersebut melahirkan.
63


 Menurut mereka bahwa larangan untuk 


melangsungkan akad perkawinan bagi wanita yang hamil karena cerai (cerai 
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hidup atau cerai mati) adalah untuk menjaga kehormatan nasab asal sperma, 


sedangkan sperma perzinahan tidak memiliki kehormatan sama sekali dan tidak 


bisa dihubungkan nasabnya kepada bapak biologisnya. Oleh karena itu, 


menikahi wanita hamil tetap sah dan diperbolehkan sebab kehamilannya tidak 


memiliki kehormatan sebagaimana kehormatan kehamilan wanita hamil dari 


pernikahan yang sah.
64


   


Adapun tentang dalil yang digunakan untuk menyatakan bahwa haram 


menggauli wanita tersebut sampai melahirkan teks yang berbunyi,  


 65  ٍِ مبُ يؤ ٍِ ببهلل واىيىً اآلخس فال يسق ٍبءٓ وىد غيسٓ


Hal ini dikarenakan agar tidak terjadi percampuran benih di dalam rahim 


seorang wanita, sehingga muncullah sebuah hukum yang menunjukan larangan 


untuk tidur bersama sehingga melahirkan. 


Apabila dianalisis konsep hukum yang demikian tampak memiliki 


kelemahan, karena salah satu tujuan utama dari perkawinan adalah untuk 


memperoleh istimta‟ secara halal, sedangkan perkawinan wanita hamil menurut 


konsep ini tidak akan mendapatkannya. Dari pemikiran ini muncul pendapat 


Abu Yusuf dalam salah satu qaulnya dan pendapat Zufar yang mengatakan 


boleh mengatakan bahwa perkawinan wanita hamil dari zina hukumnya tidak 
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boleh sebagaimana perkawinan hamil dari selain zina, dengan alasan karena 


tidak memungkinkan untuk tidur bersama, maka tidak boleh melaksanakan 


perkawinan.
66


  


2. Yang tidak memperbolehkan perkawinan wanita hamil  


Pendapat yang tidak memperbolehkan perkawinan wanita hamil di luar nikah 


dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka berpendapat 


bahwa wanita hamil di luar nikah akibat zina, maka dia tidak boleh melangsungkan 


perkawinan hingga ia melahirkan kandungannya.
67


  


Keharaman menikahi wanita hamil akibat zina ini hukumnya sama halnya 


dengan menikahi wanita yang digauli karena syubhat baik berdasarkan akad yang 


bathil maupun fasid, maka ia harus menjalani iddah sebagaimana masa iddah pada 


umumnya.  


Ulama Malikiyah berpendapat bahwa wanita hamil akibat zina, tidak 


diperbolehkan untuk menikah bila masa iddahnya belum selesai meskipun dengan 


laki-laki yang menghamilinya. Apalagi jika laki-laki itu orang lain yang bukan 


menghamilinya. Dapat dikatakan bahwa ulama Malikiyah memperbolehkan wanita 


yang hamil untuk menikah asalkan wanita yang hamil akibat berzina tersebut telah 


selesai masa iddahnya. Bagi wanita merdeka yang hamil, wanita tersebut wajib 
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istibra‟ yaitu masa menunggu kosongnya rahim dari kehamilan,
68


 dengan kata lain 


iddah perempuan merdeka yang hamil akibat zina adalah sampai melahirkan 


kandungannya. 


Alasan ulama Malikiyyah dalam menanggapi masalah hukum perkawinan 


wanita hamil adalah berdasar pada salah satu hadis : 


فال ٌسقى ماءي َلد غٍسيمه كان ٌؤمه باهلل َباَخس 
69


 


Jadi dapat disimpulkan menurut pandangan mazhab Maliki bahwa wanita yang 


berzina tidak boleh dinikahi kecuali telah selesai masa iddahnya yaitu tiga kali 


periode haid atau setelah lewat 3 bulan. Apabila wanita yang berzina tersebut hamil, 


maka masa iddahnya adalah sampai wanita tersebut melahirkan anak yang 


dikandungnya. Menurut Mazhab Maliki apabila wanita yang hamil tersebut akan 


menikah hendaknya wanita tersebut bertaubat dari perbuatan zinanya. Sehingga 


apabila perkawinan tetap dilangsungkan pada saat wanita tersebut dalam keadaan 


hamil (belum iddah) dan belum bertaubat, maka akad nikah tersebut fasid dan wajib 


diceraikan. 


Adapun masa istibra‟ bagi wanita merdeka dan tidak hamil adalah tiga kali 


haid, sedangkan budak wanita istibra‟-nya adalah satu kali haid. Apabila keduanya 


hamil maka masa istibra‟ adalah sampai ia melahirkan kandungan. Dari pendapat 


tersebut dapat disimpulkan bahwa wanita hamil akibat zina tetap dihukumi kewajiban 
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masa menunggu yang disebut dengan istibra‟ yang bagi wanita hamil adalah sampai 


melahirkan.
70


 


Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh imam Ahmad bin Hanbal dan 


Ulama Hanabilah. Para fuqaha Hanabilah mengambil akar persoalan dari perkawinan 


wanita hamil yaitu perzinaan. Ulama Hanabilah menyatakan apabila seorang wanita 


berzina hendak menikah maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi; pertama. 


telah habis masa iddahnya yaitu bagi wanita hamil dari zina ialah dengan melahirkan 


anak. Selanjutnya dikatakan bahwa sebelum melahirkan, wanita yang hamil tersebut 


tidak boleh melakukan pernikahan. Hal ini berdasar pada sebuah hadis tentang 


ketidakbolehan menyirami hasil tanaman orang lain. Kedua, penyesalan atas 


perbuatan zina yang telah dilakukan. Hal ini  karena sebelum bertaubat status wanita 


hamil tersebeut adalah pezina yang haram dinikahi oleh orang mukmin, sedangkkan 


apabila telah melakukan taubat maka larangan tersebut terhapus karena gugurnya 


dosa yang telah disesali.
71


  


Ulama Hanabilah berpendapat bahwa baik pria yang menghamili maupun pria 


yang bukan menghamili tidak sah hukumnya menikahi wanita yang diketahui telah 


berbuat zina.
72


 Larangan ini berlaku bagi pria yang jelas menghamilinya terlebih lagi 


pria yang bukan menghamilinya dan tidak melakukan zina dengannya.  
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Adanya ketentuan larangan pernikahan bagi wanita hamil tersebut memang 


berawal dari pemahaman Imam Ahmad Ibn Hanbal dan Ulama Hanabilah yang 


menyatakan bahwa wanita yang hamil di luar nikah karena perbuatan zina tetap 


memiliki kewajiban masa iddah. Oleh karena itu, wanita hamil baru dapat 


melangsungkan pernikahan saat ia sudah melahirkan. Selain itu, wanita tersebut harus 


bertaubat dengan sungguh-sungguh dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan. 


Syarat yang mewajibkan adanya iddah ini dimaksudkan untuk menjaga 


kehormatan sperma pada wanita hamil tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa seorang 


laki-laki tidak boleh memiliki anak yang sebenarnya bukan anaknya (memiliki 


nasab). Sebab kepemilikan hak atas (nasab) anak dari pria yang menghamili hanya 


dapat ditentukan dengan adanya pernikahan (akad) yang sah.
73


  


Dari uraian di atas dapatlah diketahui bahwa para ahli hukum Islam memiliki 


pandangan yang berbeda mengenai keabsahan perkawinan wanita hamil dari zina, 


sebagian mengatakan sah dan sebagian lain mengatakan tidak sah. Masing-masing 


mengemukakan dalil yang dijadikan dasar untuk pengambilan keputusannya. 


Kelompok pertama berdalil dengan petunjuk teks bahwa tidak ditemukan larangan 


perkawinan wanita hamil dari zina di dalam al-Qur‟an, sedangkan kelompok kedua 


berdalil penalaran bahwa perkawinan tersebut mengakibatkan percampuran 


keturunan di dalam rahim, sedangkan percampuran keturunan yang demikian jelas 


dilarang oleh aturan hukum Islam.  
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d. Status Anak Hasil Perkawinan Hamil 


Setelah membahas hukum dari kawin hamil, terdapat permasalahan lainnya 


yang timbul yaitu tentang status nasab anak yang dikandung akibat perbuatan zina 


tersebut. Meskipun perkawinan telah dilangsungkan, permasalahan menjadi 


permasalahan lain yang timbul dari perkawinan ini karena anak yang dilahirkan 


merupakan hasil dari hubungan seksual yang dilakukan di luar pernikahan atau 


sebelum akad nikah dilangsungkan.  


Nasab secara bahasa diartikan sebagai nisbat, hubungan pertalian keluarga 


melalui perkawinan.
74


 Wahbah Zuhaili mendefinisikan nasab sebagai suatu sandaran 


yang kokoh untuk meletakkan hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah 


atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Sebagai contoh 


seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan seorang ayah adalah bagian dari 


kakeknya. Dengan demikian orang yang memilki nasab yang sama adalah orang yang  


memiliki satu pertalian darah.
75


 


Anak yang sah menurut syariat Islam terdapat tiga kategori, pertama, anak 


yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Apabila seorang laki-laki kawin dengan 


seorang wanita telah memenuhi syarat dan rukunnya lalu melahirkan anak, baik 


rumah tangganya utuh atau sudah bercerai, maka anak tersebut sah dan dinasabkan 


pada ibu dan bapaknya tanpa memerlukan pengakuan dari kedua orangtuanya. Kedua, 
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anak yang lahir dari perkawinan yang difasidkan. Seperti halnya seorang laki-laki 


yang menikah dengan seorang wanita yang tidak diketahui bahwa wanita tersebut 


adalah saudara sepersusuan, kemudian telah bergaul dan melahirkan nakan, maka 


anak tersebut adalah anak sah dan dapat dinasabkan pada ibu dan bapaknya. Ketiga, 


anak yang lahir dari wathi syubhat. Perkawinan ini terjadi apabila terdapat 


perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang setelah selesai akad segera diganti 


dengan saudara kembarnya hingga terjadi pergaulan dan hamil, atau suami yang telah 


mentalak tiga istrinya kemudian melakukan hubungan karena ketidaktahuannya, 


maka anak yang dilahirkan adalah anak sah dan dinasabkan kepada orangtuanya.
76


  


Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan 


dalam kurun waktu antara batas minimal umur kandungan dengan batas 


maksimalnya. Ahli hukum Islam sepakat bahwa batas minimal umur kehamilan 


adalah 6 bulan atau 180 hari terhitung mulai sejak hubungan seksual. Abu Hanifah 


menghitungnya sejak berlangsungnya akad, bukan semenjak hubungan seksual, 


sedangkan jumhur ulama memberi makna sejak tidur bersama atau hubungan 


seksual.
77


  


Adapun landasan tentang batasan minimal umur kehamilan sebagaimana yang 


disepakati ahli hukum di atas merupakan hasil penggabungan antara pesan surat Al-


Ahqaf ayat 15 yang menjelaskan waktu mengandung sampai dengan menyapih 
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selama 30 bulan dengan pesan surat Luqman ayat 14 yang menjelskan waktu 


menyusui anak sampai dengan menyapihnya adalah 2 tahun atau 24 bulan. Diambil 


mafhum dari dua ayat tersebut bahwa waktu mengandung sekurang-kurangnya adalah 


selama 6 bulan atau 180 hari.
78


  


Mengenai batas maksimal usia kehamilan, para ahli hukum Islam tidak 


sependapat. Abu Hanifah, Syafi‟I dan Hanbali, dan Maliki. Dalam pada itu, 


Muhammad bin Abdul Hakam salah seorang penganut madzhab al-Dhahiri dan Umar 


bin Khattab berpendapat 9 bulan Qamariyah.
79


 Ketika pembahasan nasab dikaitkan 


dengan perkawinan hamil, maka status anak yang dilahirkan dari Maliki berpendapat 


1 tahun atau 12 bulan Qamariyah. Sementara menurut Ibn Hazm perkawinan tersebut 


akan dipertanyakan karena pada hakikatnya anak tersebut adalah hasil hubungan di 


luar pernikahan.  


Adapun mengenai status anak dari perkawinan hamil di luar nikah inipun 


ternyata ulama Imam Mazhab berbeda pendapat. 


Pertama, Pendapat anak zina dinasabkan kepada ibunya. Mayoritas ulama 


sepakat bahwa anak hasil zina tidak bisa dinasabkan secara syariat yaitu kepada 


ayahnya, melainkan hanya bisa dinasabkan kepada ibunya saja. Bahkan dikatakan 


bahwa anak tersebut tidak memiliki hak nasab dan hak saling mewarisi dengan ayah 
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kandungnya dikarenakan tidak ada hubungan nasab secara syariat yang didapatkan.
80


 


Para ulama jumhur bendapat bahwa anak yang dilahirkan dari perzinahan tidak dapat 


dinasabkan pada ayahnya, hal itu hanya dilakukan pada zama jahiliyyah saja. 


Hal ini didasarkan pada sebuah hadis,  


 81اىذجس  عاٌسللَاىىىد ىيفساش 


Terjadi perselisihan ulama dalam mengartikan lafadz al-firasy di kalangan 


ulama. Mayoritas ulama menyatakan bahwa maka al-firasy merupakan nama bagi 


wanita yang ditiduri. Dengan demikian perempuan yang berzina adalah pemilik nasab 


anak yang dilahirkan akibat perzinahan yang dilakukan.
82


 Pendapat tersebut didukung 


oleh Imam Syafi‟I yang menyatakan bahwa anak hasil zina hanya bisa dinasabkan 


kepada ibu kandungnya. Ayahnya yaitu laki-laki yang mengawini ibunya boleh 


menikahi anak tersebut.
83


  


Namun dalam salah satu penentuan hak nasab, masa kehamilan dapat menjadi 


salah satu hal yang bisa menyebabkan hak nasab anak kepada laki-laki yang 


mengawini ibunya. Anak yang dilahirkan setelah melebihi batas minimal kehamilan 


yaitu enam bulan dihitung setelah terjadinya akad nikah maka anak tersebut dapat 
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dinasabkan kepada laki-laki yang mengawini ibu kandungnya. Dalam hal ini, ulama 


berpendapat bahwa batas minimal kehamilan menjadi salah satu acuan bahwa janin 


hanya bisa tumbuh dalam kurun waktu 6 bulan. Kelahiran yang terjadi dalam waktu 


kurang dari enam bulan menunjukkan adanya hubungan seksual di luar perkawinan 


yang sah sehingga anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya atau laki-laki 


yang mengawini ibu kandungnya.
84


 


Apabila diperhatikan dari pengertian di atas pendapat tersebut lebih 


menekankan pada pengertia nikah secara asli (istislahi) menurut Imam Syafi‟I yang 


bermakna akad yang menjadikan halal hubungan kelamin antara pria dan wanita dan 


bukan makna majazi (metafora) yang bermakna setubuh.
85


 Sebagai konsekuensinya, 


seorang wanita yang hamil sebelum akad nikah, kehamilannya tidak dihargai seperti 


halnya hamil yang didahului akad nikah yang sah. Bibit kehamilan akibat zina tidak 


bisa diketahui secara langsung, maka apabila anak tersebut lahir anak tersebut tidak 


memiliki hubungan nasab dengan pria yang menikahi ibunya ataupun ayah 


biologisnya. Anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu kandungnya. 


Hal ini juga akan berimplikasi pada status hak perwalian apabila anak yang dilahirkan 


adalah anak perempuan. Ayah biologisnya tidak berhak menjadi wali dalam 


pernikahan ketika anak perempuan tersebut menikah dan perwaliannya bralih pada 


wali hakim. 
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Hal tersebut merupakan pemahaman jumhur ulama dalam mengartikan lafadz 


al-firasy dengan makna wanita. Dengan demikian perempuan yang berzina adalah 


pemilik nasab anak yang dilahirkan akibat perzinahan yang dilakukan.   


Kedua, Pendapat anak hasil zina dinasabkan kepada ayah biologisnya. 


Golongan pada pendapat ini menyatakan bahwa anak yang lahir dari wanita hamil 


akibat zina adalah dinasabkan kepada ayah biologisnya. Pendapat ini dikemukakan 


oleh Imam Abu Hanifah dan ulama Hanafiyyah. Imam Abu Hanifah mendasrkan hal 


ini pada lafadz al- Firasy adalah bermakna pria yang menyetubuhi (suami).
86


 


Sehingga, hubungan nasab anak yang lahir akibat perbuatan zina sebelum pernikahan 


akan memiliki nasab dengan ayahnya atau suami ibunya. 


Selain itu, alasan Imam Abu Hanifah mengemukakan pendapatnya didasarkan 


pada pengertian nikah dalam secara asli (istislahi) yang bermakna setubuh dan bukan 


menurut arti majazi (metafora) bermakna akad yang menjadikan halal hubungan 


kelamin antara pria dan wanita.
87


 Hal ini disebutkan pula dalam kitab Nailul Authar 


yang menyatakan bahwa : 


اّوً ٌثبت بمجسد العقد
88
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Dari pemahaman Imam Abu Hanifah dapat disimpulkan bahwa anak yang 


lahir dari wanita hamil akibat zina akan selalu dihubungkan kepada laki-laki yang 


menikahi ibunya sebelum anak tersebut dilahirkan.  


Pendapat lain menyatakan bahwa anak yang dilahirkan 6 bulan kehamilan 


setelah akad pernikahan dilakukan adalah anak yang dapat dinasabkan kepada laki-


laki yang mengawini ibu kandung anak yang lahir tersebut. Selain nasab, anak 


tersebut juga berhak menerima waris dan mewarisi dan tidak disebut dengan anak 


luar nikah (walad zina).
89


 


Berkaitan dengan anak yang dilahirkan sebagai anak sah atau anak luar nikah, 


keduanya memiliki hak-hak atas orang tuanya. Wahbah Zuhaili menyebutkan 


terdapat lima macam hak anak yang dilahirkan, yaitu hak memperoleh status nasab 


(al-Nasab), hak menyusu (al-radha‟), hak perawatan (al-hadhanah), hak 


perlindungan (al-wilayah) dan hak memperoleh biaya hidup (al-nafaqah).
90


 Di 


samping itu akan memperoleh hak sebagai ahli waris apabila kemudian hari orang 


tuanya meninggal dunia.  


a. Hak sebagai anak sah 


Kedudukan anak dalam keluarga membawa akibat hukum yang sangat luas, 


karena hak- hak dan kewajibannya akan timbul  apabila kedudukan anak telah diakui 
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sebagai anak sah dalam keluarga. Syariat telah menentukan bahwa anak memperoleh 


hak sebagai keturunan yang sah dari kedua orangtuanya.
91


  


Hak perlindungan (al-wilāyah) juga berhak didapatkan oleh anak yang diakui 


sah dalam perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan hak perlindungan adalah 


kewenangan orang dewasa yang berakal sehat untuk mengurus seseorang yang 


dipandang syariat dipandang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum yaitu 


anak di bawah umur dan sakit ingatan.
92


 Setiap anak berhak  


Selain itu, setiap anak yang dilahirkan memperoleh jaminan hidup dari orang 


tua yang melahirkannya.
93


 Orang tua terutama ayah memiliki kewajiban untuk 


menafkahi anaknya yang lahir dalam perkawinannya yang telah sah secara syariat. 


Hal ini sebagaimana diwajibkan pemberian nafkah oleh suami kepada istri. Ulama 


memiliki perbedaan tentang kategori anak yang harus dinafkahi, sebagian besar 


ulama menyepakati bahwa nafkah anak diberikan kepada anak kandung dan cucu ke 


bawah namun Imam Malik meriwayatkan bahwa yang wajib diberikan nafkah adalah 


anak kandung saja. Menurut Imam Malik pemberian nafkah ini berimplikasi pada 


pemberian waris saat pihak-pihak tersebut meninggal dunia.
94
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b. Hak Anak Luar Nikah  


Anak luar nikah (walad al-zina) menurut syari‟at disamakan kedudukannya 


dngan anak yang diingkari oleh bapaknya melalui li‟an (walad li‟an), Keduanya 


kehilangan status anak sah, tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya akan tetapi 


hanya dapat dinasabkan kepada ibu kandungnya.
95


  


Mayoritas ahli hukum Islam tidak membedakan antara anak luar nikah dan 


anak li‟an. Keduanya mndapat hak waris dari pihak ibu dan eluarga ibunya dan tidak 


mendapat waris dari pihk bapak dan keluarganya. Demikian pula dengan hak-hak 


anak lainnya bagi anak luar nikah dan anak li‟an dalam hukum waris dan hukum 


munakahat hilang akibat dari pertalian nasab bapaknya telah terputus. Namun 


demikian keduanya di luar hukum waris dan hukum munakahat tetap memiliki hak 


untuk diperlakukan sebagaimana layaknya anak sah.
96


 


B. Ketentuan Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam 


Peraturan yang mengatur masalah kawin hamil di Indonesia memang tidak 


diatur dalam Undang-undang Perakawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 


perkawinan, melainkan diatur tersendiri secara khusus dalam pasal 53 Kompilasi 


Hukum Islam tanpa mengatur adanya iddah bagi wanita hamil tersebut. Dalam pasal 


53 KHI dijelaskan tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita yang 


hamil di luar pernikahan dengan laki-laki yang menghamilinya. 
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Adapun ketentuan kawin hamil yang disebutkan dalam pasal 53 KHI 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 dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak 


diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. 


 


Adapun yang dimaksud dalam pasal ini membolehkan wanita yang hamil di 


luar nikah akibat zina, untuk tetap bisa melangsungkan perkawinan. Namun, terdapat 


beberapa ketentntuan agar perkawinan tersebut dapat dilaksanakan, diantaranya: 


a. Seorang wanita yang hamil di luar nikah, dapat melangsungkan perkawinan 


dengan pria yang menghamilinya. 


b. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat  dilangsungkan tanpa menunggu 


lebih dahulu kelahiran anaknya. Sehingga meskipun menikah dalam keadaan 


hamil perkawinan tetap dianggap sah. 


c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan 


perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Dengan istilah lain tidak 


perlu diadakan adanya tajdid an-nikah. 


Dalam hal ini, KHI tampaknya cenderung mengadopsi kepada pendapat Imam 


Abu Hanifah. Pasal 53 menyebutkan bahwa wanita hamil di luar nikah dapat menikah 


dengan laki-laki yang menghamilinya dan juga pernikahan yang telah dilangsungkan 







47 
 


tidak perlu diulang kembali ketika wanita yang hamil telah melahirkan anaknya.
97


 


Ketentuan ini sebenarnya merupakan langkah maju sekaligus jalan keluar dari 


kemelut hukum akibat dari pengaruh ikhtilaf para ulama yang tidak kunjung selesai. 


Hakim-hakim di Indonesia jadi memiliki pedoman dalam memutuskan kasus yaitu 


dengan menggunakan KHI sehingga pluralisme hukum dapat dihindari. Meskipun 


demikian, kejelasan pengaturan tentang bagaimana jika yang mengawini bukan laki-


laki yang menyebabkan kehamilan sebagaimana banyak terjadi dalam praktik belum 


sepenuhnya diatur dalam KHI.  


Munculnya aturan hukum mengenai kawin hamil di dalam KHI tidak terlepas 


dari berbagai pertimbangan para ahli perumus KHI tersebut. Kebolehan kawin hamil 


yang diatur dalam KHI sedikit banyak beranjak dari pendekatan kompromistis 


dengan hukum adat yang sudah berlaku di Indonesia. Kompromi tersebut ditinjau dari 


kenyataan terjadinya ikhtilaf dalam ajaran fikih yang dikaitkan pula dengan faktor 


sosiologis dan psikologis. Dari berbagai kesimpulan yang berdasar asas istislah, 


sehingga dari penggabungan faktor ikhtilaf dan „urf perumus KHI berpendapat lebih 


besar maslahat membolehkan kawin hamil daripada melarangnya. 
98


 


Acuan penerapan kawin hamil, antara lain: 


                                                           
97


 Sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya bahwa Abu Hanifah menghubungkan nasab 


berdasarkan akad nikah yang dilaksanakan. 


 
98


 M. Yahya Harahap, Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam : Mempositifkan Hukum 


Islam dalam Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum 


Nasional, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999),  hlm 57.  


 







48 
 


a. Dengan laki-laki yang menghamilinya, dengan ketentuan siapa yang mau 


mengawini dianggap benar sebagai laki-laki yang menghamili, terkecuali wanita 


tersebut menyanggah. 


b. Perkawinan langsung dapat dilakukan tanpa menunggu kelahiran bayi. 


c. Anak yang dalam kandungan dianggap mempunyai hubungan hukum yang sah 


dengan laki-laki yang mengawini. Anggapan ini dikatakan Yahya Harahap sebagai 


bentuk kompromi dengan huku 


d. Hukum adat yang menetapkan asas : “setiap tanaman yang tumbuh di ladang 


seseorang maka dialah pemilik tanaman meskipun bukan dia yang menanam.”  


Kompromi ini dinilai perlu karena bertujuan untuk memberikan perlindungan 


kepastian hukum terhadap anak yang ada di dalam kandungan.
99


  Dalam sikap 


kompromistis ini, dapat dikatakan sebagai upaya mengislamkan hukum adat 


sekaligus upaya mendekatkan hukum adat ke dalam hukum Islam khususnya yang 


berlaku di Indonesia. Begitu pula sebaliknya hukum Islam menjadi budaya dalam 


kehidupan masyarakat dan tidak ditemukan pertentangan antara hukum adat dan 


hukum Islam yang berlaku di Indonesia.   


Dalam hukum adat, terdapat kebencian yang mendalam terhadap wanita yang 


hamil dan melahirkan di luar pernikahan yang sah. Kebencian itu dilampiaskan 


dengan dikeluarkannya ibu dan juga anak dari persekutuan hukum adat tersebut. Hal 
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lain yang dapat terjadi pada ibu hamil tersebut adalah dibunuh (ditenggelamkan) atau 


diserahkan kepada Raja sebagai budak, dipindahkan kepada suasana orang-orang di 


luar persekutuan hukum dengan alasan rasa takut akan kelahiran yang tidak didahului 


dengan upacara perkawinan. Namun, pada saat itu juga dikenal upaya pengesahan 


yang dimaksudkan untuk melepaskan ibu dan anak yang mendapat sanksi sosial 


akibat hubungan di luar pernikahan.
100


 


Di beberapa lingkungan adat dikenal istilah kawin paksa, yaitu perkawinan 


paksa terhadap pria yang menghamili wanita hamil di luar nikah tersebut. Pada 


masyarakat adat Sumatra Selaan dalam hal ini masih menghukum pria dan wanita 


yang bersangkutan untuk kawin. Pada masyarakat Bali, Hakim adat berwenang untuk 


memidana laki-laki yang menolak untuk dikawinkan, sedangkan Kepala Desa di Jawa 


dalam hal ini berusaha memaksakan perkawinan keduanya.
101


 


Istilah lain yang ada pada masyarakat adat adalah kawin darurat, yaitu 


perkawinan sembarang pria dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah 


dimaksudkan agar kelahiran bayi dalam kandungan terjadi di dalam ikatan 


perkawinan yang sah. Dalam istilah Jawa, pernikahan ini disebut dengan pernikahan 


tambelan, pada masyarakat Bugis dengan istilah “pattongkoh sirik” atau penutup 


malu. Bahkan, pada masyarakat tertentu, pengesahan anak yang dilahirkan 
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membutuhkan pembayaran adat supaya anak yang dilahirkan diakui sebagai anak 


yang sah.
102


 


Dengan demikian seorang wanita yang hamil di luar perkawinan yang sah 


dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya demi kemaslahatan anak yang 


dikandung. Selain itu, hal ini juga dilakukan demi menjaga martabat wanita dalam 


keseimbangan dan ketertiban kehidupan agar tidak terjadi sikap diskriminasi yang 


berlebihan dikarenakan wanita tersebut hamil di luar nikah dan tidak memiliki suami.  


Adapun pada tataran praktis, kasus perkawinan hamil ini memunculkan 


permasalahan baru yaitu tentang status nasab anak yang dilahirkan, apakah dapat 


dinasabkan ke bapak atau tidak. Dalam hal ini KHI memiliki aturan yang berbeda 


tentang nasab anak yang dilahirkan pada perkawinan hamil.
103


 KHI mengesahkan 


tersambungnya nasab anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil tersebut dengan 


bapaknya jika ibu dan bapak yang menghamilinya menikah sesuai dengan aturan 


pasal 53 sebagai disebutkan di atas. Anak tersebut dianggap anak sah dari bapak yang 


menghamili ibunya kemudian menikahinya, bapak tersebut juga berhak menjadi wali, 


dapat mewarisi dan diwarisi.
104


 


Pernikahan yang dilakukan juga tidak memiliki batasan waktu tanpa 


memperhitungkan kapan terjadi konsepsi. Kapan pun anak dilahirkan dari wanita 


                                                           
102


 Iman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, hlm 92.  


 
103


Mukhlisin Muzarie, Kontroversi Perkawinan Wanita hamil, (Yogyakarta: Pustaka 


Dinamika, 2002) hlm 27. 


   
104


Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis: Kajian Perundang-undangan Indonesia, fikih dan 


hukum Internasional, (Jakarta: Prenada Media, 2013), hlm 52.  


 







51 
 


yang melakukan kawin hamil dengan laki-laki yang menghamilinya, anak tersebut 


memiliki hubungan nasab dengan bapaknya. Sebagai contoh, telah terjadi perkawinan 


hamil antara seorang perempuan hamil dengan laki-laki yang menghamilinya 


kemudian dua bulan atau satu bulan kemudian perempuan tersebut melahirkan maka 


anak yang dilahirkan memiliki hubungan nasab dengan bapak karena anak lahir 


dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah. Hal ini sejalan dengan aturan yang 


tercantum dalam pasal 99 KHI dan pasal 42 Undang-undang Perkawinan bahwa anak 


yang sah adalah anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah dan akibat dari 


pernikahan yang sah.
105


  


Aturan ini berbeda dengan pandangan ulama klasik yang mengklasifikasi 


batasan minimal dan maksimal kehamilan. Hal ini juga memicu kritikan dari 


beberapa kalangan, baik organisasi maupun pakar hukum Islam secara perorangan. 


Pada aturan kawin hamil dan status anak sah, beberapa kalangan ingin menghapusnya 


dari aturan hukum perkawinan. Aturan tentang kawin hamil dan anak sah dianggap 


memberikan sumbangan terhadap merebaknya perzinaan terlebih lagi kaum muda 


merasa bahwa apa yang telah dilakukan dapat terselesaikan oleh kedua aturan 


tersebut. Pelaku perzinahan dapat melangsungkan pernikahan dalam keadaan hamil 


dan status anak yang dilahirkan menjadi sah meski terlahir dari hubungan yang tidak 


sah.
106
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Draft tersebut menambahkan satu pasal setelah menjelaskan tentang definisi 


anak sah pada pasal 94 dan 95. Pasal tersebut yaitu pasal 96 menjelaskan bahwa anak 


yang lahir dalam ikatan perkawinan yang diakui keabsahannya adalah hanya anak 


yang lahir setelah 180 hari (6 bulan) pernikahan dilangsungkan. Pasal 96 dalam draf  


tersebut adalah sebagai berikut : 


Dalam hal perkawinan perempuan hamil sebagaimana dimaksud dalam 


Pasal 47 dan Pasal 48, maka anak yang lahir dalam waktu kurang dari 180 


(seratus delapan puluh) hari terhitung sejak akad nikah, hanya 


mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.
107


 


 


 Aturan ini kembali mengakomodir ketentuan fikih terkait dengan usia 


minimum kehamilan yang berarti bahwa pasal dalam draf tersebut telah merevisi 


aturan sebelumnya tentang kawin hamil. Keabsahan anak ditentukan oleh 


kelahirannya dalam ikatan perkawinan yang telah dilaksanakan oleh ibu dan 


bapaknya.    


C. Pengertian dan Hukum Wali Nikah dalam Fikih 


Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus ada dalam 


perkawinan, tanpa adanya wali perkawinan dianggap tidak sah. Imam Malik, Syafi‟i 


dan Hanbali berpendapat bahwa wali merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, 


sedang Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita boleh engawinkan dirinya sendiri 
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tanpa adanya wali. Menurut Abu Hanifah wali dalam perkawinan hanya disyaratkan 


bagi wanita yang belum dewasa dan janda bole mengawinkan dirinya sendiri.
108


 


Kata wali )الُّلى) dalam kamus al-Misbah berwazan فعٍل  yang bermakna فاعل 


yaitu orang yang melaksanakan kewalian. Menurut Ibn faris bahwa wali adalah setiap 


orang yang mengatur perkara orang lain. Kata wali seringkali dipakai untuk arti tuan, 


penolong, pengurus nasab dan teman baik pria maupun wanita. Sementara menurut 


istilah fuqaha, wali adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tanpa harus 


menunggu izin dari seseorang, sehingga wali dapat dikatakan sebagai mutawallil 


aqdi. Dalam istilah lainnya wali adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama 


kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.
109


 


Menurut pandangan para ulama madzhab, definisi wali sangat beragam 


bahkan dikategorikan dalam beberapa hal. Mayoritas ulama membagi wali menjadi 


tiga macam, perwalian atas barang, perwalian atas orang, dan perwalian atas barang 


dan orang secara bersama-sama. 


Abu Hanifah menyebutkan bahwa terdapat tiga macam perwalian. Pertama, 


Perwalian untuk jiwa yaitu suatu kehormatan untuk mengurus keadaan orang-orang 


yang lemah yang bersifat kejiwaan seperti urusan menikah, belajar, berobat atau 


pekerjaan. Hal tersebut ditetapkan kepada ayah, kakek dan wali-wali yang lain. 


Kedua, perwalian untuk harta yaitu mengatur perkara yang bersifat harta yang 
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mencakup untuk mngembangkan, menggunakan, menjaga dan menginfaqkan. 


Pekerjaan tersebut ditetapkan pada ayah, kakek atau orang yang mendapat wasiat dari 


keduanya ataupun wasiat dari hakim. Ketiga, perwalian untuk jiwa dan harta yaitu 


tugas yang mencakup perkara-perkara yang bersifat kejiwaan, harta dan perbuatan 


yang hanya dapat dilakukan oleh ayah dan kakek.
110


   


Ulama madzhab Maliki membagi wali dalam dua macam. Pertama, wali Khos 


yang terdiri dari dua kategori, wali nasab yaitu setiap orang yang memiliki hubungan 


ashobah kepada seorang wanita seperti anak, bapak, saudara, anak laki-laki saudara, 


kakek, paman dan seterusnya. Wali hukum, yaitu pemimpin tu orang yang ditunjuk 


oleh pemimpin seperti hakim. Kedua, Wali umum yaitu hubungan perwalian antara 


muslim dengan muslim lainnya.
111


 Hal ini sebagaimana digambarkan dalam sebuah 


dalil, 


 َالمؤمىُن َالمؤمىات بعضٍم أَلٍاء بٍض


Ulama Madzhab Syafi‟i mengkategorikan wali dalam dua macam, yaitu wali 


ijbar dan wali Ikhtiyar. Wali ijbar yaitu ayah atau kakek jika tidak ada ayah. Ayah 


sebagai wali ijbar memiliki hak penuh untuk mengawinkan seorang perempuannya 


yang masih perawan baik masih kecil atau sudah dewasa tanpa seizinnya. Sedangkan 


wali ikhtiyar adalah setiap hubungan ashobah untuk mengawinkan seorang 


perempuan yang sudah janda. Wali tidak memiliki hak penuh bagi seorang 
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perempuan yang sudah janda untuk menikahkannya. Pernikahan seorang janda harus 


mendapatkan izin darinya. 
112


 


Adapun ulama madzhab Hanbali memiliki pembagian yang sama dengan 


ulama madzhab Syafi‟I yaitu Wali ijbar dan wali ikhtiyar. Pada wali ijbar madzhab 


Hanbali membatasi hanya untuk pernikahan seseorang yang masih kecil saja. Wali 


ikhtiyat menurut Hanbali adalah para wali yang menikahkan seorang perempuan yang 


merdeka baik perawan atau janda dengan seizinnya.
113


  


a. Pembagian Wali dalam Perkawinan 


Pertama. Wali Nasab, yaitu wali nikah dikarenakan adanya hubungan nasab 


dengan wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Wali nasab dari keluarga calon 


mempelai wanita yang berhak menjadi wali menurut urutan, yaitu pria yang 


menurunkan calon mempelai wanita dari keturunan pria murni (yang berarti dalam 


garis keturunan itu tidak ada penghubung perempuan) yaitu ayah, kakek dan 


seterusnya ke atas; laki-laki dari keturunan ayah mempelai wanita dalam garis murni: 


yaitu : saudara kandung, anak dari saudara seayah, anak saudara kandung dari 


saudara seayah dan seterusnya ke bawah; laki-laki keturunan dari ayahnya ayah 


dalam garis pria murni yaitu saudara kandung dari ayah, saudara sebapak dari ayah, 


anak saudara kandung dari ayah dan seterusnya ke bawah.
114
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Apabila wali tersebut tidak beragama Islam sedangkan calom mempelai 


beragama Islam atau wali tersebut belum mencapai usia baligh, tidak berakal atau 


pikirannya rusak maka hak wali berpindah kepada wali berikutnya. 


Kedua, Wali Hakim. Dalam bermasyarakat, banyak dijumpai praktek 


perkawinan menggunakan wali hakim, yaitu pejabat yang ditunjuk oleh Kementrian 


Agama atau pejabat yang ditunjuk Menteri untuk bertindak sebagai wali nikah bagi 


calon mempelai perempuan yang tidak mempunyai nasab sama sekali atau wali adlal 


(menolak menjadi wali nikah). 
115


 


Hal ini bermula dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Nabi 


Muhammad bersabda sultan adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali.
116


 


Pengertian sultan adalah raja atau penguasa atau pemerintah. Oran gang berhak 


menjadi wali haim adalah pemmrintah, khalifah, penguasa, atau qadi nikah yang 


diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. 


Apabila tidak terdapat orang-orang sebagaimana tersebut di atas, maka wali hakim 


dapat diangkat oleh orang-orang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang 


alim (ahlu al-hall wa al-aqd).
117


  


 Pemahaman yang lazim, kata tersebut diartikan sebagai hakim yang dalam 


pelaksanaannya Kepala Kantor Urusan Agama  (KUA) Kecamatan atau pegawai 
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Pencatat Nikah yang bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah 


bagi mereka yang tidak mempunyai wali atau adhal. 


Wali hakim dibenarkan menjadi wali nikah dari sebuah akad nikah jika dalam 


kondisi sebagai berikut: 


1. Tidak mempunyai nasab sama sekali 


2. Tidak cukup syarat pada wali aqrab atau wali ab‟ad 


3. Wali aqrab ghaib atau dalam perjalanan sejauh 92,5 km atau dua hari perjalanan 


4. Wali aqrab berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai 


5. Wali aqrab berbelit-belit (mempersulit) 


6. Wali aqrab sedang ihram 


7. Wali aqrab sendiri yang menikah 


8. Wanita yang dikawinkan gila tetapi sudah dewasa dan wali mijbir tidak ada.
118


 


Apabila kondisi wali sebagaimana dalam penjelasan tersebut maka yang 


berhak menjadi wali dalam pernikaan adalah wali hakim. Adapun apabila wali nasab 


telah mewakilkan kepada orang lain untuk berindak sebagai wali, maka orang yang 


mewakilkan tersebut berhak menjadi wali.  


b. Unsur-unsur Wali dalam Perkawinan 


Seseorang dapat bertindak menjadi wali apabila memenuhi syarat-syarat yang 


telah ditentukan dalam hukum Islam Fuqaha telah bersepakat bahwa sifat seorang 


wali adalah Islam, dewasa dan laki-laki. Dalam beberapa hal, fuqaha berbeda 


pendapat dalam hal wali hamba sahaya, orang fasik dan orang yang bodoh. 
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Ulama tidak berbeda pendapat mengenai persyaratan pertama ini, bahwa 


seorang wali harus mencakup baligh, berakal dan merdeka. Tidak diperbolehkan 


seorang wali yang masih kecil (balita) dan gila (hilang akalnya). Hal ini dikarenakan 


hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat dibebani hukum dan mempertanggung 


jawabkan perbuatan-perbuatannya, karena orang yang akalnya tidak sempurna baik 


.itu karena masih kecil atau gila itu tidak terbebani hukum. Seorang budak dan yang 


tidak merkeda juga tidak diperbolehkan dikarenakan seorang yang tidak merdeka 


tidak mampu menjadi wali bagi dirinya sendiri.
119


 


Syarat lain yang disepakatii adalah antara wali dan orang yang dibawah 


perwaliannya disyaratkan harus sama-sama beragama Islam. Apabila yang akan nikah 


beragama Islam (muslim) disyaratkan walinya juga seorang muslim dan tidah boleh 


orang kafir menjadi walinya. 


Syarat wali yang ketiga adalah laki-laki, syarat ini merupakan syarat yang 


ditetapkan oleh jumhur ulama yakni ulama Safi‟iyah, Malikiyah, dan Hanabilah. 


Mengenai syarat laki-laki ulama berpendapat wanita tidak boleh menjadi wali bagi 


orang lain dan tidak boleh wanita mengawinkan dirinya sendiri. Tegasnya akad nikah 


yang walinya wanita itu hukumnya tidak sah dan begitu pula wanita yang 


menikahkan dirinya juga hukumnya tidak sah. Adapun Ulama Hanafiyah tidak 
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menjadikan laki-laki sebagai syarat seorang wali,. Bagi seorang perempuan yang 


baligh dan berakal memiliki hak wali baginya dan bagi perempuan lainnya.
120


 


Adapun syarat yang menjadi perbedaan pendapat diantara para ulama adalah 


syarat adil dan rusyd. Mengenai syarat adil yang dimaksuskan adalah istiqomah 


dalam agama yaitu tidak melakukan dosa-dosa besar, larangan agama seperti zina, 


khamar, durhaka kepada orangtua dan sebagainya, Syarat ini disepkati oleh ulama 


Syafiiyah dan Hanabilah. Syarat Rusyd dimaksudkan kemampuan untuk 


mentasarrufkan harta atau mampu membelanjakan hartanya dan tidak boros. Hal ini 


menjadi syarat bagi Ulama Syafi‟iyah dan Hanabilah dengan alasan seseorang yang 


tidak mempu menjadi wali bagi dirinya sendiri tidak dimungkinkan mampu untuk 


menjadi wali bagi orang lain. 
121


 


Madzhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, serta mayoritas fuqaha telah 


sepakat pentingnya keberadaan wali dalam akad pernikahan. Setiap pernikahan tanpa 


menghadirkan wali maka pernikahan tersebut menjadi batal atau tidak sah. Seorang 


perempuan tidak mempunyai hak untuk melangsungkan akad pernikahan dengan 


sendirinya secara langsung dalam kondisi bagaimanapun. Hal ini para ulama 


mendasarkan pendapatnya pada hadits  yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban.
122


 


Sementara mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa perkawinan tidak mutlak 


harus memakai wali, sebab wali nikah hanya dibutuhkan bagi wanita yang masih 
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kecil atau sudah dewasa tetapi akalnya tidak sempurna (dungu atau gila). Wanita 


yang merdeka dan sudah dewasa tidak membutuhkan wali nikah bahkan wanita yang 


sudah dewasa bisa menikahkan dirinya. Dengan kata lain perkawinan yang diucapkan 


oleh wanita yang dewasa dan berakal adalah secara mutlak adalah sah. 


D. Perwalian dalam Perundang-undangan  


Kompilasi Hukum Islam pada pasal 19 disebutkan bahwa “wali nikah dalam 


perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang 


bertindak untuk menikahkannya.” Pasal tersebut menyebutkan bahwa menurut 


Undang-undang yang berlaku di Indonesia, wali dalam pernikahan sangat diperlukan, 


bahkan apabila tidak ada wali maka pernikahan tersebut batal. Hal ini sesuai dengan 


pasal 71 yaitu “Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan itu 


dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.  


Sebagaimana disebutkan sebelumnya, perundang-undangan perkawinan di 


Indonesia menjadikan status wali dalam pernikahan merupakan rukun yang 


menentukan sahnya akad perkawinan. Seorang wali mempunyai persyaratan, yaitu 


laki-laki dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwalian 


seperti yang diatur dalam pasal 20 KHI ayat (1) bahwa yang bertindak menjadi wali 


nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim, akil 


dan baligh.  Dalam pelaksanaan akad nikah atau yang biasa disebut ijab kabul, 


penyerahannya dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya dan 


kabul (penerimaan) dilakukan oleh mempelai laki-laki. 
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Masalah perwalian pada garis besarnya diatur dalam pasal 26 ayat (1) 


Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan yang 


dilangsungkan di depan Pegawai Pencatat Nikah (P2N) yang tidak berwenang, wali 


nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri 2 (dua) orang saksi 


dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke 


atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami isteri. Hal ini menunjukkan bahwa 


pelaksanaan perkawinan yang penyerahannya tidak dilakukan oleh wali atau wali 


yang tidak sah, perkawinan tersebut batal dan dapat diminta untuk dibatalkan. 


Adapun Undang-undang Perkawinan mengatur masalah perwalian pada pasal 


50 sampai dengan 54, akan tetapi hal ini bukan pada hal perwalian nikah melainkan 


wali dalam pengertian pengampu (kurator) bagi anak safih atau hajru. Ketentuan 


perwalian yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 


perkawinan adalah pada pasal 50 yaitu: 


1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangusngkan 


perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah 


kekuasaan wali. 


2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. 


Wali nikah yang dimaksudkan dalam pasal 26 ayat (1), adalah disesuaikan dengan 


pasal 2 undang-undang perkawinan yang menjadikan ketentuan hukum agama 


sebagai tolak ukur keabsahan perkawinan. 


Selanjutnya, wali terbagi menjadi dua macam Pertama, wali nasab yaitu wali 


yang hak perwaliannya didasari oleh adanya hubungan darah. Kedua, wali hakim 
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yaitu perwalian yang timbul karena orang tua mempelai perempuan menolak atau 


tidak ada atau karena sebab lainnya.
123


 Kedua wali tersebut ditegaskan pada pasal 21, 


22, dan 23 Kompilasi Hukum Islam.  


Pasal 21 dibahas empat kelompok wali nasab yang pembahasannya sama 


dengan fikih Islam seperti pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas. 


Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, seayah dan keturunan laki-laki 


mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, 


saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki 


kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.  


Adapun mengenai wali hakim dinyatakan pada pasal 23 menjelaskan : 


1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada 


atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau 


ghaib atau „adlal atau enggan. 


2. Dalam hal wali „adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai 


wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut. 


Adapun yang dimaksud dengan wali hakim adalah orang yang diangkat oleh 


pemerintah (Menteri Agama)
124


 untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan 


apabila seorang calon mempelai wanita dalam kondisi :
125
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1. Tidak mempunyai nasab sama sekali 


2. Walinya mafqud atau tidak tentu keberadaannya 


3. Wali sendiri yang menjadi mempelai pria, sedangkan wali yang sederajat tidak ada 


4. Wali berada di tempat yang jauh (masafatul qasri)
126


 


5. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai 


6. Wali adlal, yaitu wali yang tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan 


7. Wali sedang melaksanakan ibadah haji/umrah 


Dalam KHI tidak disebutkan siapa yang bertindak sebagai wali hakim, namun 


sebelum  KHI lahir terdapat Peraturan Menteri Agama yang menjelaskan tentang hal 


ini. Menteri Agama mengeluarkan peraturan baru tentang wali hakim setelah adanya 


peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 1947 yaitu Peraturan Menteri Agama No. 1 


Tahun 1952. Hal ini dikarenakan peraturan sebelumnya dianggap tidak lagi sesuai 


dengan kondisi dan permasalahan baru tentang perwalian.   
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