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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan 

dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan  

yang bukan mahram.1 Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan sendiri telah dijelaskan  bahwa “ Perkawinan merupakan ikatan 

lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami 

isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.2 

Seiring dengan perkembangan masyarakat tujuan perkawinan tersebut 

juga ikut mengalami perubahan. Saat ini banyak perkawinan dilakukan dengan 

tujuan sebagai alat atau sarana untuk menutupi aib atau perbuatan tercela  

yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita. Salah satu perbuatan tercela 

yang ditutupi dengan perkawinan adalah zina yang pada akhirnya akibat dari 

perbuatan zina adalah hamilnya wanita diluar ikatan perkawinan. Untuk 

menutupi aib apabila hal itu terjadi pada siwanita yang telah hamil tersebut 

segeralah dinikahkan, apakah itu dengan pria yang menghamilinya ataupun 

dengan pria yang suka rela mengawini wanita hamil diluar nikah tersebut. 

Kawin hamil saat ini menjadi satu masalah yang sangat banyak terjadi 

dimasyarakat dan sering digunakan sebagai solusi untuk menutupi rasa malu 

                                                           
1Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat( Bandung: Pustaka Setia, 2001), 1. 
2 Bab I Pasal 1, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  
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dan perbuatan tercela. Sedangkan didalam agama Islam sendiri, perkawinan 

merupakan suatu hal yang sakral yang ditujukan untuk membentuk  keluarga 

yang bahagia. Dengan demikian apabila ada seorang wanita hamil diluar nikah 

maka untuk menutupi aib tersebut orang tua si wanita akan mengusahakan 

untuk melakukan “kawin paksa”. Artinya orang tua akan mencari orang yang 

secara sukarela mau mengawini wanita tersebut tanpa memperdulikan siapa 

yang menghamilinya. 3 

Wanita yang hamil karena perbuatan zina tidak boleh dinikahkan baik 

dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan laki-laki lain kecuali 

bila memenuhi  syarat yaitu dia dan si laki-lakinya taubat dari perbuatan 

zinanya. Ini  dikarenakan Allah SWT telah mengharamkan menikah dengan 

wanita atau laki-lak yang berzina, Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-

Nurayat 3: 

 رِّمحو رِكشم أَو انا إِال زهحكنةُ ال يانِيالزرِكَةً وشم ةً أَوانِيإال ز حكنانِي ال يالز

  )٣(لك علَى الْمؤمنِني ذَ
  

Artinya : “Laki-laki yang berzina tidak mengawini kecuali perempuan yang 
berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang 
berzina tidak dikawini melaikan laki-laki yang berzina atau laki-
laki musyrik,dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang 
yang mukmin”.4 

 
Pendapat para ulama sebagian sepakat bahwa pernikahan wanita hamil 

diluar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya adalah sah. Namun ada 

juga yang berbeda pendapat tentang diperbolehkannya pasangan pengantin 

                                                           
3Soerjono Soekamto, Intisari Hukum Keluarga(Alumni: Bandung,1980), 48.  
4 Al-Qur’an, 24: 3.   
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tersebut bercampur sebelum anak yang dikandungnya lahir. Diantaranya  

pendapat para ulama adalah sebagai berikut : 

1. Ulama’ madzhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafii, dan hambali) 

berpendapat bahwa pernikahan sah dan boleh bercampur sebagai suami 

istri, dengan ketentuan bila pria yang menghamilinya maka kemudian dia 

yang mengawininya. 

2. Ibnu Hazm berpendapat keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula 

bercampur dengan ketentuan bila telah bertaubat dan menjalani hukum 

dera (cambuk), karena keduanya telah zina.5 

Ketentuan-katentuan mengeneai pernikahan wanita hamil di luar nikah 

diatas ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan. Berbicara mengenai 

kemaslahatan berarti berbicara mengenai konsep maqasid asy-

syari’ah.6sebagaimana yang disampaikan Abu Zahrah yang menegaskan 

bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan. Karena kandungan 

dari maqosid shari’ah adalah kemaslahatan umat, berdasarkan penelitian 

usuliyin ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan yaitu 

agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Menurut Imam Shatibi untuk 

kepentingan penetapan hukum, lima unsur pokok tersebut dibagi menjadi 

tiga peringkat, daruriyah,hajiyah, dan tahsiniyah. Pengelompokan ini 

berdasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya.7 

 

                                                           
5M. Ali hasan, Masail Fiqhiyyah Al Hadisah(Jakarta: PT RajaGrafindo, 1997), 89. 
6 Miftahul Huda, Filsafat Hukum Islam Menggali Hakikat, Sumber dan Tujuan Hukum 

Islam (Ponorogo: STAIN PO Press, 2016), 144. 
7
Ibid,. 116. 



4 
 

 

1. Daruriyah 

Daruriyah adalah kemaslahatan esensial bagi kehidupan 

manusia dank arena itu wajib ada sebagai syarat mutlak 

terwujudnya kehidupan itu sendiri, baik ukhrawi dan duniawi, jika 

tidak terwujud niscaya kehidupan manusia akan punah sama 

sekali.8 

2. Hajiyyah  

Hajiyyah adalah segala hal yang menjadi  kebutuhanprimer 

manusia agar hidup bahagia dan sejahtera, dunia, akhirat, dan 

terhindar dari berbagai kesengsaraan. Jika kebutuhan ini tidak 

diperoleh, kehidupan manusia akan mengalami kesulitan 

(mashaqqah) meski tidak sampai menyebabkan punah.9 Untuk 

menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum 

rukhsan (keringanan) yaitu hukum yang dibutuhkan untuk 

meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa 

rasa tertekan dan terkekang. 

3. Tahsiniyah 

Tahsiniyah adalah kebutuhan hidup komplementer-

sekunder untuk menyempurnakan kesejahteraan  hidup manusia. 

Jika tidak terpenuhi, kemaslahatan hidup manusia kurang 

                                                           
8
Hamka Haq, Aspek Teologis Konsep Maslaha dalam Al-kitab Muwafaqat (Jakarta: 

Penerbit Erlangga, 2007), 103. 
9Ibid,. 103. 
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sempurna dan kurang nikmat meski tidak menyebabkan 

kesengsaraan dan kebinasaan hidup.10 

 

Meskipun masalah perkawinan telah diatur secara  tegas baik dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dalam agama, namun 

kenyataanya didalam masyarakat masih banyak penyimpangan-

penyimpangan, misalnya melakukan hubungan suami istri sebelum terikat tali 

perkawinan, sehingga terjadi kehamilan diluar nikah. Masalah hamil diluar 

nikah kini semakin menggejala dikalangan Indonesia. Hal ini merupakan 

penyimpangan, baik dalam pandangan ajaran agama maupun aturan yang 

berlaku dimasyarakat. 

Fenomena pernikahan akibat hamil sebelum adannya pernikahan 

banyak terjadi di masyarakat. Seperti yang terjadi di Desa Majasem, 

Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. Seperti  kasus orang tua yang terpaksa 

menikahkan anak perempuannya yang sudah hamil. Hal ini dilakukan demi 

menutupi aib keluarga. Hamil diluar nikah menjadi sebuah problem yang 

sangat banyak pada zaman sekarang dan membutuhkan solusi yang tepat. 

Karena hal ini dapat membawa kegelisahan masyarakat terutama orang tua, 

guru, tokoh-tokoh agama, hukum pemerintahan dan norma sosial terdapat 

penyimpangan, namun mengapa pernikahan akibat hamil sebelum adanya 

                                                           
10Ibid,. 103-104. 
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pernikahan, namun mengapa pernikahan akibat hamil diluar nikah tersebut 

dapat dilakukan.11 

Dari hasil surveidi Desa Majasem Kecamatan Kendal  tersebut tentang 

perilaku seksual remaja yang menyebabkan kehamilan remaja tak dikehendaki 

kurang lebih  3 (tiga) yang hamil sebelum nikah.  Dari remaja yang hamil 

berasal dari kelas sosial ekonomi yang beragam dengan jumlah terbesar dari 

kelas menengah ke bawah. Pasangan yang mengahamili umumnya berasal dari 

kelas social ekonomi setara.    

Sedikit berbeda dengan yang lain bahwa pernikahan wanita hamil di 

luar nikah yang dilakukan oleh tokoh masyarakat di desa majasem diharuskan 

dengan menggunakan dua akad yaitu yang pertama adalah dinikahkan  secara 

siri sampai anak yang dikandungnya lahir dan setelah itu dilakukan akad 

kembali secara resmi atau sesuai dengan undang-undang perkawinan yang 

ada. 

Bahwa peneliti mendapatkan data awal di tokoh masyarakat  Desa 

Majasem yang berupa menikahkan sesungguhnya merupakan hal yang biasa 

dilakukan orang tua terhadap  anaknya yang sudah dewasa, tetapi menjadi 

fenomena yang berbeda ketika pernikahan dilakukan oleh remaja yang 

diakibatkan hamil sebelum adanya ikatan perkawinan yang terjadi di Desa 

Majasem ini, demi menjaga nama baik keluarga dari aib, mereka sebagai 

                                                           
11Zainal Abidin, Hasil Wawancara, 28 Januari 2018. 
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orang tua terpaksa menikahkan anaknya sebelum kehamilannya semakin 

membesar dan menjadi perbincangan orang lain.12 

Berangkat dari latar belakang di atas, maka dari sinilah peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang: “Pelaksanaan  Pernikahan 

Wanita Hamil diLuar Nikah PerspektifMaqasid Shari’ah(Desa Majasem  

Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi )”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari paparan latar belakang masalah tersebut di atas, masalah yang 

hendak dicari jawabanya melalui penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana tinjauan Maq<asid Shariah terhadap pelaksanaan  pernikahan 

wanita hamil di luar nikah? 

2. Bagaimana status perkawinan dan status anak di luar nikah di Desa 

Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi di tinjau dari fiqih dan 

Peraturan Perundang-undangan ? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah tersebut,  maka tujuan penulis adalah:  

1. Untuk mengatahui tentang tinjauan Maq<asid Asy-Syari<’ah terhadap 

pelaksanaan pernikahan wanita hamil di luar nikah 

2. Untuk mengetahui tentang pelakasanaa pernikahan  wanita hamil di luar 

nikah di Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi. 

 

 

                                                           
12Rahman Fauzi, Hasil Wawancara, 01 Februari 2018. 



8 
 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Dari penelitian yang akan penulis lakukan, diharapkan mempunyai 

manfaat di masa sekarang hingga masa yang akan datang diantaranya: 

a. Memperkaya wawasan terhadap masyarakat tentang hukum Islam 

mengenai kawin hamil menurut apa yang dicantumkan dalam 

Kompilasi Hukum Islam. 

b. Memberi sumbangan akademisi dalam hal keilmuan terlebih 

permasalahan tersebut ditinjau secara yuridis dengan sudut pandang 

maqasih shari’ah. 

c. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan kasus pernikahan hamil serta menjadi kajian 

lebih lanjut. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada 

masyarakat desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi kususnya 

pada pelaku, modin dan tokoh masyarakat yang lain  mengenai kawin 

hamil yang di cantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam. 

E. Kajian Pustaka 

Kajian yang berkaitan dengan masalah praktik pernikahan wanita 

hamil diluar nikah, menurut penelitian dan penelusuran penulis ada beberapa 

yang membahas masalah tersebut, diantaranya:  
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Pertama, Nasrullah Ridho Ilhami, STAIN Ponorogo tahun 2010 

“Ragam Pemikiran Muhammadiyah Ponorogo Tentang Perkawinan Wanita 

Hamil”. Rumusan masalah dari skripsi di atas yaitu: 1. Bagaimana pemikiran 

Muhammadiyah tentang perkawinan wanita hamil ditinjau dari Hukum Islam? 

2. Bagaimana tinjauan maslahah tentang perkawinan hamil terhadap 

pemikiran muhammadiyah? 

Penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa tipe perbedaan dalam 

kasus wanita hamil yang di bagi menjadi tiga, yaitu tipe tradisional, melarang 

perkawinan wanita hamil yang didasarkan ketetapan Hukum Islam yang telah 

termuat dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Tipe moderat, membolehkan 

perkawinan wanita hamil dengan syarat yang menikahi adalah orang yang 

telah menghamili. Tipe liberal, pendapat yang membolehkan perkawinan 

wanita hamil karena aspek maslahah, dimana hukum harus mengutamakan 

maslahah bagi manusia dan tradisi lama harus diganti dengan yang baru. 

sehingga dalam skripsi tersebut menjelaskan secara global tentang kawin 

hamil. Berbeda dengan apa yang dibahas penulis tentang praktik pernikahan 

wanita hamil di luar nikah  di Desa Majasem yang terdapat singkronisasi 

antara praktik di masyarakat  dengan peraturan yang ada di hukum Islam 

perespektif  Maq<asid Asy-Syari<’ah.13 

Kedua, Tri Harni, STAIN Ponorogo tahun 2009 “Penyelesaian Kawin 

Hamil Di Desa Mangkujayan”.Rumusan masalah dari penelitian di atas 

adalah: 1. Bagaimana pendapat tokoh masyarakat tentang kawin hamil di desa 

                                                           
13Nasrullah Ridho Ilhami, “Ragam Pemikiran Muhammadiyah Ponorogo Tentang 

Perkawinan WanitaHamil,”Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010), 32.  
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mmangkujayan?, 2. Bagaimana penyelesaian kawin hamil yang ada di desa 

mangkujayan? Penulis menyimpulkan bahwameneliti tentang wanita hamil di 

luar nikah yang terjadi di desa mangkujayan, wanita tersebut dinikahkan 

dengan dengan pria yang menghamilinya dan perkawinan wanita hamil diluar 

nikah yang terjadi di Desa Mangkujayan serta tidak melakukan perkawinan 

ulang setelah anak mereka lahir. sehingga dalam skripsi tersebut hanya 

melihat dari penerapan masyararakat terhadap KHI pasal 53 ayat  (1) dengan 

hasil sesuai sedangkan dalam skripsi yang diteliti oleh penulis ada sedikit 

persamaan yang bersifat mengkuatkan yaitu antara teori dengan praktik 

dilokasi penelitian yang telah terjadi. Berbeda dengan apa yang dibahas 

penulis tentang praktik pernikahan wanita hamil diluar nikah  di desa majasem 

yang terdapat singkronisasi antara praktik di masyarakat  dengan peraturan 

yang ada di hukum Islam perespektifMaq<asid Asy-Syari<’ah.14 

Ketiga, Farhatul Aeni, IAIN Syeh Nurjati Cirebon tahun 2015, 

“Hukum Nikah Ulang Wanita  Hamil Di Luar Nikah Tinjauan Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) dan Ulama Astanajapura (Study Kasus Di Desa 

Astanajapura Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon).” Rumusan 

masalah dari penelitian di ats adalah: 1. Bagaimana hukum nikah ulang 

menurut KHI dan Fiqih? Dan 2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat dan 

KUA terhadap pelaksanaan nikah ulang?. 

Penulis menyimpulkan bahwa tentang nikah ulang yang terjadi 

dilakukan tanpa perceraian terlebih dahulu, pada pernikahan pertama saat 

                                                           
14Tri Harni,  “Penyelesaian Kawin Hamil Di Desa Mangkujayan,”Skripsi 

(Ponorogo:STAIN, Ponorogo, 2018),  25. 
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wanita tersebut hamil duluan kemudian menikah hanya untuk menutupi aib 

dirinya dan keluarga, kemudian setelah dia lahir mereka melakukan 

pernikahan yang kedua. mereka beranggapan jika dalam keadaan hamil 

pernikahan tidaklah sah. Berbeda dengan apa yang dibahas penulis tentang 

praktik pernikahan wanita hamil diluar nikah  di desa majasem yang terdapat 

singkronisasi antara praktik di masyarakat  dengan peraturan yang ada di 

hukum Islam perespektif Maq<asid Asy-Syari<’ah. 15 

Keempat, Maslahul Huda, IAIN Pekalongan tahun 2010 ”Nikah Ulang 

Yang Menganut Aliran Rifa’aiyah (Study Kasus Di Kelurahan Pagerkukur 

Kecamatan Wonosobo Jawa Tengah.” Rumusan masalah yang ada dalamm 

penelitian di atas adalah: 1. Apa alsan melakukan perkawinan ulang dalam 

aliran Rifa’iyah?, 2. Apa tujuan melakukan perkawinan ulang dalam aliran 

Rifa’iyah?, dan 3. Apa dasar dan dalil dalam melakukan perkawinan ulangan 

menurut aliran Rifa’iyah. 

Penulis menyimpulkan bahwa menilititentang pendapat sesepuh 

pendiri Rifa’iyah yaitu K.H Ahmad Rifa’i tentang keharusan melakukan 

perkawinan ulang jika ditemukan rukun atau syarat perkawinan ada yang cacat 

atau kurang sempurna yang dapat membatalkan keabsahan perkawinan yaitu 

terkait masalah saksi yang dianggap kurang memenuhi syarat. Berbeda dengan 

apa yang dibahas penulis tentang praktik pernikahan wanita hamil di luar 

nikah  di desa majasem yang terdapat singkronisasi antara praktik di 

                                                           
15Farhatul Aeni, “Hukum Nikah Ulang Wanita  Hamil Di Luar Nikah Tinjauan Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) dan Ulama Astanajapura (Study Kasus Di Desa Astanajapura Kecamatan 
Astanajapura Kabupaten Cirebon).Skripsi (Cirebon: IAIN Syeh Nurjati Cirebon, 2018), 36. 
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masyarakat  dengan peraturan yang ada di  hukum Islam perespektif Maq<asid 

Asy-Syari<’ah. 16 

Kelima, Yaqin Husnul, UIN Alaudin Makassar tahun 

2013“Pernikahan Wanita Hamil dan Implikasi Perspektif Fiqih (Telaah 

Terhadap Kompilasi Hukum Islam).”Rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah 1. Bagaimana pernikahan wanita hamil dan implikasinya pesrpektif 

fiqih telaah KHI?. 

Penulis menyipulkan bahwa  tentang perkawinan yang didahului 

kehamilan sebelum adanya akad pernikahan yang berakibat pada status 

anaknya. penelitian ini difokuskan pada telaah terhadap Kompilasi Hukum 

Islam tentang perkawinan wanita hamil dan implikasi anaknya dalam hal 

nasab, kewarisan, dan kewalian. Berbeda dengan apa yang dibahas penulis 

tentang praktik pernikahan wanita hamil di luar nikah  di Desa Majasem yang 

terdapat singkronisasi antara praktik di masyarakat  dengan peraturan yang 

ada di  Hukum Islam perespektif Maq<asid Asy-Syari<’ah.17 

Dari kelima telaah pustaka tersebut, penulis beranggapan bahwa 

penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan kelima telaah putaka 

tersebut. Sebab fokus penelitian penulis adalah “Praktik Pernikahan Wanita 

Hamil di Luar Nikah Perespektif Maq<asid Asy-Syari<’ah (Studi Kasus Desa 

Majasem Kecamatan Kendal).” 

F. METODE PENELITIAN 

                                                           
16 Maslahul Huda, berjudul ,”Nikah Ulang Yang Menganut Aliran Rifa’aiyah (Study Kasus 

Di Kelurahan Pagerkukur Kecamatan Wonosobo, Jawa Tengah.”Skripsi (Pekalongan:   IAIN 
Pekalongan, 2015), 38. 

17Yaqin,Husnul, berjudul “Pernikahan Wanita Hamil dan Implikasi Prespektif Fiqih 
(Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam).” UIN Alaudin Makassar. 2013. 
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1. Pendekatan Penelitian danJenis Penelitian. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu mengumpulkan 

data-data lansung dari lapangan (field research) dengan cara mencari data 

lansung dengan melihat obyek yang akan diteliti yaitu pada pelaku, modin, 

dan tokoh masyarakat di desa Majasem. 

2. Kehadiran Peneliti.  

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan berperan serta, sebab peranan penelitilah yang menentukan 

keseluruhan skenarionya.18Penelitian ini dilakukan untuk meneliti praktik 

pernikahan wanita hamil di luar nikah di Desa Majasem Kecamatan 

Kendal Kabupaten Ngawi.  

3. Lokasi Penelitian. 

Dalam hal ini lokasi yang dijadikan obyek  penelitian oleh penulis 

untuk menyusun skripsi ini ada di wilayah Desa Majasem Kecamatan 

Kendal Kabupaten Ngawi, Karena Desa Majasem daerah kurangnya 

pemahaman  dalam masyarakat dengan melakukan pernikahan pada 

pelaku hamil di luar nikah yang dinikahkan dalam dua kali akad yang 

pertama siri dulu sampai anak yang dikandungnya lahir baru dinikahkan 

secara sah. 

Dalam melaksanakan penelitian untuk menyusun skripsi ini 

diperlukan informasi dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah praktik 

                                                           
18

Pengamatan berperan serta adalah sebagai penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang 
memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan subyek dalam lingkungan subyek. Dan selama 
itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan catatan tersebut berlaku 
tanpa gangguan. Lihat dalam Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2002), 117. 
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pernikahan wanita hamil diluar nikah di Desa Majasem Kecamatan Kendal 

yaitu  pelaku dantokoh-tokoh masyarakat yaitu sesepuh desa, kepala desa,  

modin desa yang ada di desa tersebut. 

4. Sumber Data . 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah 

subjek darimana data tersebut diperoleh.19 Sedangkan dalam penelitian ini 

penulis menggunakan beberapa data, yaitu: 

a. Data primer, yaitu informan dari pelaku nikah hamil, modin desa, dan 

tokoh masyarakat yang ada di desa Majasem yang bersangkutan dalam 

pelaksanaan tersebut. 

b. Data sekunder, yaitu diambil daribuku-buku yang memuat tentang 

permaslahan kawin hamil, termasuk pula undang-undang atau 

peraturan yang terkait, dan buku-buku tentang maq<asid shar<i’ah. 

5. Teknik Pengumpulan Data. 

a. Interview, yaitu wawancara dengan pihak yang terkait dengan data-

data yang diperlukan yang berkaitan dengan masalah ini.20 Dalam hal 

ini penulis menggunakan wawancara mendalam dan terstruktur dimana 

penulis membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada 

informan, dimana objek wawancara adalah pelaku dan tokoh-tokoh 

masyrakat yaitu sesepuh desa, kepala desa,  modin desa, dan 

masyarakat yang ada di desa tersebut, mengenai praktik pernikahan 

                                                           
19 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian  Suatu Pendekatan  Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2001), 107. 
20 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2008),135. 
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wanita hamil di luar nikah di Desa Majasem kecamatan Kendal 

kabupaten Ngawi. 

b. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian.21Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui praktik pernikahan yang terjadi di Kabupaten Ngawi, 

khususnya Desa Majasem Kecamatan Kendal.  

c. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai variabel yang berupa 

catatatan, transkip, buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, notulen 

rapat, majalah, catatan harian, agenda dan sebagainya.22 

6. Analisis Data 

Setelah data terkumpul, maka data yang ada dianalisis dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya.23 Berkaitan dengan tema ini, setelah data-data terkumpul 

yang berkaitan dengan masalahpraktik pernikahan wanita hamil di luar 

nikah di desa Majasempenulis memilih hal  yang penting dan 

difokuskan pada pokok permasalahan. 

2. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplay data. Dalam penelitian ini adalah penyajian data secara 

                                                           
21S. Margono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 158. 
22 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian  Suatu Pendekatan  Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2001), 131. 
23Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung:Alfabeta, 2005), 92. 
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sistematis mengenai praktik pernikahan wanita hamil di luar nikah di 

desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi. 

3. Conclusion Drawing (Verification) 

Langkah ketiga yaitu mengambil kesimpulan. Kesimpulan 

dalam penelitian ini mengungkap temuan berupa hasil deskripsi atau 

gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas dan apa 

adanya kemudian diteliti menjadi lebih jelas dan di ambil kesimpulan. 

Dengan kesimpulan ini penulis untuk menjawab rumusan masalah 

yang dirumuskan di awal. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui 

dari konsep keshahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas).24 

Derajat kepercayaan keabsahan data (kredibilitas data) dapat diadakan 

pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun, dan triangulasi25. 

Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri 

dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan 

atau isu yang sedang dicari. Ketekunan pengamatan ini dilaksanakan 

peneliti dengan cara  mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci 

secara berkesinambungan terhadap Pandangan tokoh masyarakat 

terhadap praktik pernikahan wanita hamil di luar nikah di desa 

Majasem kecamatan Kendal kabupaten Ngawi, sehingga pada 

                                                           
24 Moleong, Metodologi, 171. 
25Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memeriksa dan menetapkan 

validitas dengan menganalisa dari berbagai perspektif. Lihat Lexy Moleong, Metodologi 
Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 171. 
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pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang 

telah ditelaah sudah difahami. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pemahaman dalam skripsi ini, maka penulis 

mengelompokkan pembahasan menjadi lima bab dan masing-masing bab 

terdiri dari beberapa sub bab. Dimana kesemuanya merupakan pembahasan 

utuh dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Sistematika tersebut 

adalah sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini berisikan tentang gambaran 

umum untuk memberi pola pemikiran bagi keseluruhan dari penelitian ini 

yang meliputi : latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode 

penelitian serta sistematika pembahasan. 

BAB II : pernikahan wanita hamil di luar nikah dan konsep Maq<asid 

Asy-Syar<i’ah dalam bab ini membahas tentang penjelasan dan teori, yang 

meliputi: Perkawinan menurut hukum Islam yang meliputi tentang: Pengertian 

perkawinan, Dasar hukum perkawinan, Rukun dan syarat perkawinan, 

pengertian kawin hamil menurut hukum Islam,Dasar hukum kawin hamil,  

Perbedaan pendapat para  ulama tentang kawin hamil. Dipoint selanjutnya 

membahas tentang konsepMaq<asid Al-Syar<i’ahyang meliputi:  

PengertianMaq<asid Al-Syar<i’ah, Teori dan  PembagianMaq<asid Al-Syar<i’ah. 

BAB III :Deskripsi Praktik pernikahan wanita hamil di luar nikah di 

Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi. Pada bab ini merupakan 
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pemaparan data sebagai hasil penelitian serta pengumpulan data dari lapangan 

yang terdiri dari: Gambaran  umum Desa Majasem Kecamatan Kendal 

Kabupten Ngawi yang meliputi: Sejarah singkat desa Majasem, letak 

geografis,Demografi, Pendidikan, Keadaan ekonomi, Keadaan sosial Agama. 

Sedang pada point selanjutnya  membahas tentang gambaran khusus praktik 

pernikahan wanita hamil diluar nikah di desa Majasem yang meliputi: data 

informan dari pelaku pernikahan akibat hamil dan tokoh-tokoh masyarakat 

yang ada di desa Majasem kecamatan Kendal.  

BAB IV: Pelaksanaan pernikahan wanita hamil di luar nikah 

perespektif Maq<asid Shar<i’ah( Desa Majasem kecamatan Kendal kabupaten 

Ngawi). Bab ini merupakan Analisis dari rumusan masalah yaitu:  penulis 

akan menganalisis tentang analisis tentang tinjauan Maq<asid Shar<i’ah terhadap 

pernikahan wanita hamil di luar nikahdan status perkawinan dan status anak 

dari hamil di luar nikah di Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten 

Ngawi ditinjau dari fiqih dan Peraturan perundang-undangan. 

BAB  V: adalah bab terakhir yang merupakan penutup dari rangkaian 

bab diatas, yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran terhadap penulisan 

penelitian ini. 
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BAB II 

PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DAN KONSEP 

MAQA<SID SHARI<’AH 

 

A. Pernikahan  dan Dasar Hukum  

1. Pengertian  

Perkawinan atau pernikahan dalam literature fiqih bahasa arab 

disebut dua kata, yaitu nikah (نكاح) danzawa>j (زواج). Kedua kata ini 

yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan  banyak 

terdapat dalam al-Qur’an dan hadist Nabi. Kata na-ka-ha banyak 

terdapat dalam al-Qur’an yang dengan arti kawin,26 seperti dalam surat 

an-nisa ayat 3:  

وإِنْ خفْتم أَال تقِْسطُوا في الْيتامى فَانكحوا ما طَاب لَكُم من النِّساِء مثْنى 

الثَ ورباع فَإِنْ خفْتم أَال تعدلُوا فَواحدةً أَو ما ملَكَت أَيمانكُم ذَلك وثُ

 أَدنى أَال تعولُوا
Artinya:  “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap 

(hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu 
mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang 
kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian, jika kamu 
takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) 
seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang 
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat 
aniaya.”(Q.S. An-Nisa : 3)27

 
 

 

                                                           
26 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan 

Undang Perkawinan, (Jakarta: kencana, 2007), 35.  
27 Al-Qur’an, 24: 3. 
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Anwar Harjono mengatakan bahwa perkawinan adalah bahasa 

(Indonesia) yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan 

nikah atau zawa>jdalam istilah fiqih. Para fuqaha dan madzhab empat 

sepakat bahwa nikah  atauzawa<j adalah suatu akad atau suatu 

perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin. 

Perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan 

kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.28 

Menurut bahasa, kata “nikah” berarti adh-dhammu 

wattadaakhul (bertindah dan memasukan). Dalam kitab lain, kata 

nikah diartikan dengan adh-dhammu wa al-jam’u (bertindih dan 

berkumpul). Oleh karena itu, menurut kebiasaan Arab, pergesekan 

rumput pohon seperti bambu  akibat tiupan angin diistilahkan dengan 

tanakahatil asyjar (rumput pohon itu sedang kawin), karena tiupan 

angina itu menyebabkan terjadinya pergesekan dan masuknya rumput 

yang satu ke ruang yang lain.29 

Adapun tentang makna perkawinan itu secara definitif, masing-

masing ulama fikih berbeda dalam mengemukakan pendapatnya, 

antara lain sebagai berikut:  

1. Ulama Hanafiyah, mendefinisikan perkawinan sebagai suatu akad 

yang berguna untuk memiliki mut’ah dengan sengaja. Artinya 

seorang lelaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota 

badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.  

                                                           
28 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat, (Bandung: Pusataka Setia, 2001), 9-10 
29 Ibid., 10 



21 
 

 

2. Ulama Syafi’iyah, menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad 

dengan menggunakan lafat nikah dan zawa>jزواج– نكاح yang 

menyimpan arti memiliki wati. Artinya dengan perkawinan 

seorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari 

pasangannya. 

3. Ulama Malikyah, menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu 

akad yang mengandung arti mut’ah untuk mencapai kepuasan, 

dengan tidak mewajibkan adanya harga. 

4. Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad 

dengan menggunakan lafalin>kah انكاح atau تزویج untuk 

mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat 

memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.30 

Dari beberapa pengertian nikah tersebut di atas maka dapat  

dikemukakan bahwa perkawinan adalah suatu akad antara seorang pria 

dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah 

pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat 

yang telah ditetapkan syara’ untuk mengahalalkan percampuran antara 

keduanya sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu 

sebagai teman hidup dalam rumah tangga.31 

2. Dasar hukum perkawinan 

                                                           
30

Beni Ahmad Saebani, perkawinan, 14 
31 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, (Surabaya: Arkola, t.th), 5. 
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Perkawinan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam 

hidup dan perkembangannya.Untuk itu Allah melalui utusan-Nya 

memberikan suatu tuntutan mengenai perkawinan ini sebagai dasar 

hukum. 

Adapun dasar perkawinan dalam Islam adalah firman Allah 

dalam kitab  suci al-Qur’an diantaranya. Firman Allah dalam surat an-

Nur ayat 32: 

نيحالّالصو كُمنى ماموا األيحكأَنو كُمائإِمو كُمادبع ناَء موا فُقَركُونإِنْ ي

يملع عاسو اللَّهو هلفَض نم اللَّه نِهِمغي 
 

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara 
kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-
hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu 
yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan 
memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha 
luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.(QS. An-Nur 
ayat 32).32 

 
Dan  FirmanAllah dalam surat Ar-Ruum ayat  21: 

 كُمنيلَ بعجا وهوا إِلَيكُنستا لاجوأَز فُِسكُمأَن نم لَكُم لَقأَنْ خ هاتآي نمو

 مودّةً ورحمةً إِنَّ في ذَلك آليات لقَومٍ يتفَكَّرونَ
Artinya: ”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya 
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan 
dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Ruum ayat 
21)33 
 

                                                           
32Al-Qur’an., 24: 32. 
33 Al-Qur’an., 30: 21. 



23 
 

 

Disamping ayat-ayat di atas ada juga hadist-hadist nabi yang 

berisi anjuran-anjuran perkawinan diantaranya bahwa perkawinan itu  

dianjurkan bagi orang-orang yang telah dianggap mampudan 

mempunyai kesanggupan memelihara diri dari kemungkinan –

kemungkinan melakukan perbuatan tercela (terlarang). Maka 

perkawinan lebih baik baginya. Sabda Nabi SAW:  

“Dari Abdullah bin Mas’ud r.a ia berkata: Rasulullah SAW. 

Bersabda kepada kami: Wahai para pemuda! Barang siapa diantara 

kamu sekalian yang mampu kawin, kawinlah.Maka sesungguhnya 

kawin itu lebih memejamkan mata (menundukan pandangan) dan lebih 

memelihara farji, barang siapa yang belum kuat kawin (sedangkan 

sudah menginginkannya) berpuasalah, karena puasa itu dapat 

melemahkan syahwat.” (HR Muslim).34 

Berdasarkan dalil-dalil yang menjadi dasar disyariatkannya 

perkawinan tersebut di atas, maka hukum asal perkawinan adalah 

mubah.35Dan menurut pendapat sebagian sarjana hukum Islam, asal 

hukum melakukan nikah (perkawinan) adalah ibahah/ kebolehan atau 

halal.36 

 

 

 

                                                           
34 Imam Muslim, Shahih Muslim, Juz IX, (Beirut: Dar ar Kitab al’Ilmiyyah, tth), 147. 
35

Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang, 
1993), 15. 

36 Suyuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: UI Press, 1974), 49. 
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3. Rukun dan Syarat Perkawinan  

Perkawinan dalam Islam dianggap sah apabila telah memenuhi 

rukun dan syaratnya yang telah digariskan oleh fuqoha’. Rukun 

perkawinan ada lima yaitu:  

1. Adanya calon suami  yang akan melakukan perkawinan. 

2. Adanya calon  istri yang akan melakukan perkawinan.37 

3. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. 

4. Adanya dua orang saksi 

5. Sighat akad nikah38 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan 

rukun perkawinan hukum Islam, akan kami uraikan satu perseatu sebagai 

berikut:  

a. Calon mempelai pria, syarat-syarat:  

1) Beraga Islam 

2) Laki-laki 

3) Jelas orangnya 

4) Dapat memberikan persetujuan  

5) Tidak terdapat halangan perkawinan 

b. Calon mempelai wanita, syarat-syarat: 

1) Beragama Islam 

2) Perempuan  

3) Jelas orangnya 

                                                           
37

Slamet Abidin dan Aminudin, Fiqih Munakahat 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 65.  
38Ibid,. 66 
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4) Dapat dimintai persetujuannya 

5) Tidak terdapat halangan perkawinan 

c. Wali nikah syarat-syaratnya:  

1) Laki-laki 

2) Dewasa  

3) Mempunyai hak perwaliannya 

4) Tidak terdapat halangan perwaliannya 

d. Saksi nikah, syarat-syaratnya: 

1) Minimal dua orang laki-laki 

2) Hadir dalam ijab qobul 

3) Dapat mengerti maksud akad 

4) Islam  

5) Dewasa 

e. Ijab qabul, syarat-syaratnya: 

1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali 

2) Adanya pernyataan perkawinan dari calon mempelai pria 

3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah 

dan tazwij 

4) Antara ijab dan qobul bersambungan 

5) Antara ijab dan qobul jelas maksudnya 

6) Orang yang terkait dengan ijab dan qobul tidak sedang dalam 

ihram atau haji 
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7) Majelis ijab qobul harus dihadiri minimum empat orang yaitu 

calon mempelai pria atau wakilnya, wali dan mempelai wanita atau 

wakilnya dan dua orang saksi.39 

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib 

dipenuhi apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan 

tidak sah.40 

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya 

merumuskan arti perkawinan, melaikan terdapat pula tujuan 

perkawinan. Menurut K. Wantjik saleh, arti perkawinan ialah: ikatan 

lahir batin antara seorang pria dan seoran wanita sebagai suami isteri, 

sedangkan tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha 

Esa. 41 

Tujuan perkawinan menurut Undang-undang No.1/1974, kita 

masih berpegang kepada rumusan pasal 1, yaitu pada anak kalimat 

kuda yang berbunyi: “dengan tujuan keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumusan 

tersebut mengandung harapan, bahwa melangsungkan perkawinan 

akan diperoleh suatu kebahagiaan, baik materiil maupun spiritual. 

Kebahagiaan yang ingin dicapai ukanlah kebahagiaan yang sifatnya 

sementara saja, tetapi kebahagiaan yang kekal, yang hanya dapat 

                                                           
39

Ibid,.67. 
40 S. A. Al Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), terj. Agus Salim, (Jakarta: 

Puataka Amani, 2002), 67. 
41 Asmin, Status Perkawinan Antar Agama di Tinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 

1/1974, (Jakarta: PT.Dian Rakyat, 1986), 19-20 
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berakhir karena kematian salah satu pasangan tersebut.Dengan dasar 

pandangan ini maka pembuat undang-undang memberikan pembatasan 

yang ketat terhadap pemutusan perkawinan selain dari pada 

kematian.42 

B. Kawin Hamil Dalam Hukum Islam 

a. Pengertian Kawin Hamil 

Kawin hamil adalah kawin dengan seorang yang hamil di luar 

nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilnya atau bukan 

oleh laki-laki yang menghamilinya.43 

Dalam hukum islam di tetapkan sebagai istilah  َج لِ امِ حَ الْ بِ التََّزوُّ  

yang dapat diartikan sebagai perkawinan seorang pria dengan wanita 

yang sudah hamil. Hal ini terjadi dua kemungkinan: yaitu dihamili 

dulu baru dikawini, atau dihamili oleh orang lain baru dikawini oleh 

orang yang bukan menghamilinya.44 

b. Dasar Hukum Menikahi Wanita Hamil 

Berikut ini dalil-dalil yang menyatakan tentang hukum wanita 

hamil, diantaranya adalah:  

1) Dalil tentang nikah hamil dalam Al-Qur’an dan hadist 

Hukum kawin hamil karena zina dijelaskan dalam Al-

Qur’an surat An-Nur ayat 3 yang berbunyi:  

                                                           
42Ibid., 20. 
43Abd. Rahman Ghazaly, fiqih Munakahat (Bogor: Kencana, 2003), 124. 
44

Mahjuddin, Masa’il Al-Fiqh (Jakarta: Kalam Mulia, 2014), 48 
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 أَو انا إِال زهحكنةُ ال يانِيّالزرِكَةً وشم ةً أَوانِيإال ز حكنانِي ال يّالز

نِنيمؤلَى الْمع كذَل رِّمحو رِكشم 
 

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan 
perempuan yang berzina, atau perempuan yang 
musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini 
melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki 
musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-
orang yang mukmin.” (Q.S. An-Nur ayat: 3)45 

 

Ayat tersebut diturunkan karena ada seorang laki-laki 

meminta izin kepada nabi  untuk menikahi seorang perempuan 

yang biasa di panggil Ummu Mahzul, dia bekas pelacur. Maka 

Rasulullah membacakan ayat di atas.46 

Pengindetifikasian dengan laki-laki musyrik menunjukan 

keharaman wanita hamil tadi, adalah isyarat larangan bagi laki-

laki baik-baik untuk mengawini mereka (Al-Baqarah: 221). 

Isyarat tersebut dikuatkan lagi dengan ayat wa hurrima ndalika 

ala al-Mu’minin. Jadi, bagi selain laki-laki yang menghamili 

perempuan yang hamil tersebut diharamkan untuk menikahinya.47 

2) Perbedaan Pendapat Para Ulama Tentang Kawin Hamil 

Kebebasan pergaulan antara dua insan yang berbeda jenis 

akhir-akhir ini semakin marak, bahkan sampai mengakibatkan 

banyak kasus kehamilan di luar nikah.Setelah ada kehamilan, 

pada pihak perempuan biasanya persoalan mulai muncul karena 
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bagaimana pun, masyarakat kita masih menganggap tabu 

kehamilan yang disebabkan “kecelakaan”.Maka biasanya, ketika 

pihak perempuan ada tanda-tanda kehamilan, kedua pasangan itu 

langsung kalangan kabut mencari penyelesaian untuk menutup 

malu. 

Jika diketahui seorang wanita sedang hamil, maka ia tidak 

boleh dinikahi hingga melahirkan kandungannya. Bahkan 

berdasarkan pendapat sebagian ulama di antaranya Al Imam 

Ahmad bin Hambal, kalau sampai terjadi akad nikah, maka 

akadnya tersebut dianggap tidak sah.48 

Imam Abu Hanifah berpendapat, boleh mengawini 

perempuan hamil dari perbuatan zina dengan syarat kalau yang 

mengawini itu buka laki-laki yang mengahamilinya, tidak boleh 

menggaulinya sehingga ia melahirkan. Imam Malik dan Imam 

Ahmad Ibnu Hambal berpendapat, tidak boleh mengawini 

perempuan hamil dari perbuatan zina oleh laki-laki yang bukan 

menghamilinya, kecuali telah melahirkan dan telah habis masa 

iddah-nya. Imam Ahmad menambahkan satu syarat lagi selain 

syarat tersebut, bahwa boleh menikahi perempuan dari perbuatan 

zina oleh laki-laki yang bukan menghamilinya, yaitu perempuan 

hamil itu telah tobat dari perbuatan maksiatnya da jika ia belum 
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tobat, maka tidak boleh mengawininya, meskipun telah habis 

masa iddah-nya.49 

 Imam Syafi’I berpendapat bahwa menikahi perempuan 

hamil oleh sebab zina hukumnya boleh, baik oleh laki-laki yang 

menghamilinya maupun oleh orang lain.50 

Alasan Imam Malik dan Imam Ibnu Hambal adalah 

sebagai berikut:  

a) Firman Allah dalam Surah An-Nur ayat 3:  

 أَو انا إِال زهحكنةُ ال يانِيّالزرِكَةً وشم ةً أَوانِيإال ز حكنانِي ال يّالز

نِنيمؤلَى الْمع كذَل رِّمحو رِكشم 
Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan 

perempuan yang berzina, atau perempuan yang 
musyrik; dan perempuan yang berzina tidak 
dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau 
laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan 
atas orang-orang yang mukmin.” (QS An-Nur: 3) 

 

Sementara itu alasan Abu Hanifah dalam pendapatnya 

adalah sama dengan yang dikemukakan oleh Imam Syafi’I bahwa 

boleh menikahi perempuan hamil yang disebabkan oleh zina, 

namun tidak boleh menggaulinya sampai ia melahirkan, dan sama 

dengan alasan yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam 

Ahmad ibn Hambal. Perbedaan pendapat tersebut hanya terbatas 

pada perkawinan perempuan hamil dengan laki-laki yang 

menghamilinya, sedangkan perkawinan perempuan dengan orang 
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yang menghamilinya, para ulama sependapat bahwa laki-laki 

pezina halal mengawini perempuan pezina.Dengan demikian, 

maka boleh bergaul sebagaimana layaknya suami istri.Hal ini juga 

tidak bertentangan dengan isi Surah An-Nur ayat 3, seperti yang 

telah disebutkan di atas.51 

C. Kawin Hamil dalam Kompilasai Hukum Islam (KHI) 

Dalam realita masyarakat yang sudah tidak jarang lagi terjadi 

bahkan semakin tahun semakin meningkat dari kibat pergaulan bebas para 

remaja yaitu menyebabkan marak terjadi wanita hamil akibat dari zina, 

sedangkan perkawinan dengan pezina baik laki-laki atau perempuan maks 

tidak dihalahkan kecuali telah bertobat. Firman Allah dalam surat An-

nur:3 

 رِكشم أَو انا إِال زهحكنةُ ال يانِيّالزرِكَةً وشم ةً أَوانِيإال ز حكنانِي ال يّالز

نِنيمؤلَى الْمع كذَل رِّمحو 
 

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan 
yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan 
yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang 
berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu 
diharamkan atas orang-orang yang mukmin.” (Q.S. An-Nur 
ayat: 3)52 

 

Ayat tersebut mengajarkan bahwa laki-laki pezina tidak pantas 

kawin kecuali dengan perempuan pezina, demikian pula perempuan pezina 

tidak pantas kawin kecuali dengan laki-laki pezina. Namun bila pezina 
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benar-benar bertobat dengan sungguh-sungguh mohon ampun pada Allah 

dan tidak akan mengulanginya lagi serta diikuti dengan melakukan ibadah 

dan perintah Allah maka dosanya akan terampuni. 53 

Dalam  pasal 3 KHI suatu perkawinan yang semula bersetujuan 

untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah (tenang, tentram, dan 

bahagia) yang dibina dengan cinta dan kasih sayang (mawadah-

warahmah) oleh karena suami isteri dalam keluarga yang bersangkutan,54 

sehingga dengan kasus kawin hamil akibat zina tersebut akan berubah 

menjadi aib dalam keluarga. Mengenai kasus kawin hamil terdapat pasal 

dalam KHI yang mengatur yaitu, pada pasal 53 tentang kawin hamil di 

sebutkan: 

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapan dikawinkan dengan pria 

yang menghamilinya. 

2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat 

dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya. 

3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak 

diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.55 

Maka pada ayat (1) dapat dimaknai bahwa wanita hamil  dapat 

dikawinkan dengan pria yang menghamilinya karena dan dapat pula tidak 

dikawinkan dengan pria yang menghamilinya Karen aada konsenkuensi 

pada penggunaan kata “dapat”, kemudian terkait pada ayat (2) yang 
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menyebabkan bahwa perkawinan dengan wanita hamil pada ayat (1) dapat 

dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu menunggu kelahiran 

anaknya, karena pada kasus wanita hamil di luar nikah tidak dapat 

ketentuan iddah.56 

Hal lain yang perlu diketahui terdapat disebagian tempat 

melaksanakan pernikahan ulang pada wanita hamil akibat zina. Sehingga 

ketika terjadi dalam suatu masyarakat hendaknya pada pelaksanakan 

perkawinan pada wanita hamil di luar nikah harus mencukupi rukun dan 

syarat serta dicatatkan pada petugas pencatat nikah. Nantinya akan 

mendapat pengakuan dari Negara dan tidak diperlukan melakukan 

perkawinan kembali setelah anaknya lahir karena pernikahan yang 

dilakukan sudah sesuai baik menurut agama maupun formil. 

Dengan merujuk dari surat  An-Nur ayat 3 dan hadist aisyah di atas 

terdapat korelasi dengan kasus yang terjadi dimasyarakat yaitu menikahi 

wanita hamil. Suatu kasus bias dikatakan rumit untuk mengambil suatu 

hukum karena dalam masyarakat ada yang lebih cenderung untuk memilih 

hati-hati dalam mengambil jalan keluar dalam suatu kasus meskipun 

ditetapkan dalam Undang-undang. 

Kasus tersebut terjadi dalam masyarakat di pandang lebih susuai 

untuk mengatasinya karena secara hukum Islam tidak ditemukan secara 

spesifik atau tidak terdapat dalil-dalil  yang menyuruh dan melarang baik 

dalam Al-Qur’an maupun Hadist namun terdapat suatu makna yang 
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mengandung kemaslahatan menurut pertimbangan akal hal demikian 

dilakukan oleh para ulama. 57 

Dalam kasus kawin hamil dikorelasikan dengan surat An-Nur ayat 

3, membolekhan pezina menikahi dengan pezina seperti halnya wanita 

hamil dinikahkan dengan yang menghamilinya. Kemudian dari Hadist 

Aisyah r.a, suatu yang haram (zina) tidak mengharamkan suatu yang halal 

(pernikahan) sehingga ketika wanita hamil dikawinkan maka tidak 

mengharamkan suatu pernikahan dilaksanakan, kesimpulan tersebut juga 

mengambil penetapan hukum suatu pendapat-pendapat ulama menarik 

hukum dengan berijtihad dalam mendapatkan suatu kasus agar syari’at 

sebagai bentuk memperbolehkan kemaslahatan, seperti yang ditegaskan 

dalam firman Allah surat Al-Hajj ayat 78:   

 نينِ مّي الدف كُملَيلَ ععا جمو اكُمبتاج وه هادجِه ّقح ي اللَّهوا فداهجو

ملسالْم اكُمّمس وه يماهرإِب لَّةَ أَبِيكُمجٍ مركُونَ حيذَا لي هفلُ وقَب نم ني

الرّسولُ شهِيدا علَيكُم وتكُونوا شهداَء علَى النّاسِ فَأَقيموا الصّالةَ وآتوا الزّكَاةَ 

ريصّالن منِعلَى ووالْم مفَنِع الكُموم وه وا بِاللَّهمصتاعو 
 

Artinya: “Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang 
sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali 
tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu 
kesempitan.(Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) 
telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, 
dan (begitu pula) dalam (Al Qur'an) ini, supaya Rasul itu 
menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi 
atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, 
tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia 
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adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan 
sebaik-baik Penolong.”58 

 

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, 

tidak menyebutkan ketentuan tentang definisi zina secara khusus.Undang-

undang hanya mengatur tentang anak yang dilahirkan dari hubungan di 

luar perkawinan yang mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dak 

keluarga ibunya (Pasal 43 ayat 1). Anak di luar perkawinan inilah sebutan 

lain dari anak zina dalam hukum Islam. Perbuatan zina merupakan bagian 

dari perbuatan yang berhubungan dengan pidana (jinayah), sehingga 

definisinya hanya terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

Indonesia.Dalam Pasal 284 KUHP disebutkan bahwa zina adalah 

persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah 

kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. 

Persetubuhan ini juga harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh 

ada paksaan dari salah satu pihak.59 

Status hukum menikahi wanita hamil karena zina dalam Undang-

undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak mengatur secara jelas 

dan tegas tentang status hukum menikahi wanita hamil  karena zina, 

namun secara tersirat menyebutkan bahwa perkawinan menjadi sah  jika 

dilakukan menurut hukum  masing-masing agama dan kepercayaan yang 

dimiliki setiap pasangan (Pasal 2 ayat 1). Dengan demikian, sahnya 

perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini, yang berlaku 
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bagi golongan agam dan kepercayaannya. Umat Islam di Indonesia, selain 

merujuk pada undang-undang ini, hal-hal perkawinan merujuk pada 

Inspres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI sebagai landasan hukum dalam 

persoalan perkawinan khusunya dan persoalan pada Islam umumnya.  

Akibat hukum menikahi wanita hamil dalam hukum Islam dan 

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan:  

1) Hubungan Nasab.  

Menurut Hukum Islam, mayoritas ulama berpendapat bahwa 

anak hasil zina tidak dapat dinasabkan kepada ayah zinanya, tetapi 

hanya dinasabkan kepada keluarga dari pihak ibunya saja.60 Anak zina 

adalah anak yang lahir di luar perkawinan  yang sah. Dengan 

demikian, jika anak di luar nikah adalah anak perempuan dan ketika 

beranjak dewasa akan melangsungkan perkawinan, maka anak 

perempuan tersebut tidak berhak untuk dinikahkan atau diwakilkan 

oleh bapaknya sendiri yang telah mencampuri ibunya secara tidak sah, 

karena hubungan nasab dengan bapak tersebut telah terputus.61Dalam 

mengatasi hal ini, maka mempelai perempuan dapat menggunakan 

wali hakim sebagai wali nikahnya (tahkim). 

Hal tersebut telah dijelaskan ketentuannya di dalam KHI, Pasal 

100-102, yaitu: “ Anak yang lahir di luar perkawinan hanya 

mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.” 

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak 
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menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li’an. 

Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya,  

mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 

180 haru sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya 

perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa isterinya 

melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia 

mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.” Walaupun dalam 

KHI Pasal 53 ayat ( 3) menyebutkan bahwa dilangsungkan perkawinan 

pada saat wanita hamil, tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah 

anak yang dikandungnya lahir.”  

2) Wali Nikah 

Menurut Hukum Islam, wali nikah menurut Jumhur Ulama’ 

merupakan salah satu rukun nikah, sehingga harus ada akad nikah.Hal 

ini juga berpendapat dalam KHI Pada pasal 19 bahwa wali nikah 

merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai yang 

bertindak menikahkanya.Perwalian dari seorang anak zina, ditentukan 

oleh perkawinan yang sah dari kedua orang tuanya.Hubungan 

perwalian tersebut ditentukan oleh waktu kelahiran dari anak tersebut 

setelah terjadinya pernikahan yang sah.Mayoritas ulama menyatakan 

bahwa menikahi wanita hamil karena zina dan anak tersebut lahir 

setelah 6 bulan sejak perkawinan sah, maka ayah tersebut sah menjadi 

walinya.62 
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3) Hak Waris 

Islam telah mengatur konsep kewarisan yang ideal untuk 

diikuti oleh umatnya.63Ketentuan hak waris dalam Islam erat kaitannya 

dengan hubungan nasab dan wali sebagaimana disebutkan sebelumnya. 

Seorang wanita hamil karena zina yang dinikahkan dan lahir anak dari 

perempuan tersebut setelah 6 bulan usia pernikahan, maka anak 

tersebut memiliki hak waris dari ayat yang mengawini ibunya, menurut 

mayoritas ulama. Sementara tidak adanya pengakuan atau 

pembuktikan dari ayah biologisnya, maka tidak memiliki hak waris. 

Dalam Buku I KHI, Pasal 100 menyebutkan bahwa anak yang  

lahir di  luar perkawinan hanya mempunya hubungan nasab dengan 

ibunya dan keluarga ibunya. Dalam Buku II KHI, pasal 171 huruf c 

dinyatakan juga bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat 

meninggal mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan 

dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum 

untuk menjadi ahli waris. Dengan demikian anak luar nikah tidak 

memiliki hubungan nasab dengan ayahnya tidak tergolong dalam ahli 

waris. 

4) Nafkah Anak 

Adapun anak zina atau anak yang lahir di luar perkawinan, 

jumhur ulama sepakat bahwa anak tersebut yang tidak mempunyai hak 

nafkah dari ayah biologisnya, sama halnya tidak memiliki hubungan 
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nasab, waris dan perwalian, sehingga yang wajib memberikan nafkah 

anak adalah ibunya dan keluarga ibunya.64 

Semenjak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 

dengan putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 17 Februari 201265 

yang meriview ketentuan Pasal 43 ayat (2) dari UU Perkawinan, maka 

ketentuan sebelumnya dari pasal tersebut juga berubah. Ketentuan 

tentang nafkah luar nikah atau anak zina tersebut berubah, meskipun 

anak zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, tetapi ayah 

ginetik atau biologis tersebut semenjak keputusan MK ini 

dikeluarkan.Keputusan MK tersebut tersebut hanya berhubungan 

dengan nafkah anak yang wajib diberikan oleh ayah bilogisnya. 

D. Maq<asid Shar<i’ah 

1. Pengertian Maq<asid Shar<i’ah. 

Setiap ketentuan hukum ataupun peraturan pasti memiliki tujuan, 

begitu pula hukum-hukum dalam Islam, Tujuan hukum inilah yang disebut 

dengan Maqhasid Al-Syari’at.Maqhasid Al-Syari’at sendiri identik dengan 

kajian filsafat hukum Islam.Sesuatu ketetapan hukum atau peraturan 

idealnya selalu diiringi dengan tujuan –tujuan tertentu. Dengan demikian 

penerapan dari sebuah peraturan tersebut menimbulkan bias makna dan 

tujuan yang hendak dicapai, terutama dalam mewujudkan Islam yang 

rahmatan lil ‘alamin. 
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 Secara bahasa, Maqhasid al-syari’ah terdiri dari  dua kata, yaitu 

maqashid dan al-syari’ah.Maqhasid adalah bentuk jamak dari kata 

maqashid yang berarti ksenjangan atau tujuan.Sedangkan syari’ah secara 

bahasa berarti jalan menuju sumber air.Air adalah pokok kehidupan. 

Dengan demikian, berjalan menuju sumber air ini dapat dimaknai jalan 

menuju ke arah sumber pokok  kehidupan.  

Dari pengertian secara bahasa, sebagaimana telah dipaparkan di 

atas, maqashid al-syari’ah dapat diartikan sebagai maksud atau tujuan dari 

diturunkannya syari’at kepada Muslim.Semua kewajiban manusia (taklif) 

yang bersumberkan dari syari’at yang diturunkan Allah Swt. adalah dalam 

rangka merealisasi kemaslahatan manusia itu sendiri. Tidak ada satupun 

syari;at Allah yang diturunkan kepada manusia yang tidak mempunyai 

tujuan. Syari’at yang tidak mempunyai tujuan sama artinya dengan 

membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.66 

2.Teori dan Pembagian  Maq<asid Shar<i’ah. 

Adapun tujuan disyariatkan hukum adalah untuk memelihara 

kemaslahatan manusia dan segaligus untuk menghindari mafsadah baik di 

dunia maupun akhirat. Dalam rangka menjaga dan mewujudkan 

kemaslahatan tersebut, menurut penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima 

unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur tersebut 

adalah menjaga agama (hifz ad-din), menjaga jiwa (hifz an-nafs), menjaga 

akal(hifz al-aql), menjaga keturunan (hifz an-nasl) dan menjaga harta(hifz 
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Suyatno, Dasar-Dasar Ilmu  Fiqh  Dan Ushul Fiqh(Jogjakarta: AR-RUZZ 
MEDIA,2011), 153. 
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al-Mal).67 Terkait dengan penerapan hukum, maka kelima unsur pokok itu 

dibedakan lagi menjadi tiga tingkat, yaitu: daruriyyat, hajiyyat, 

tahsiniyyat.68 

Jika kelima unsur pokok di atas dikaitkan dengan tiga peringkat 

ini, maka dalam penetapkan hukum, pemeliharaan kelima unsur pokok di 

atas harus dikelompokkan dalam ketiga peringkat ini. Hal ini perlu 

dilakukan untuk menempatkan urutan hukum yang akan diterapkan sesuai 

porsi dan orgensinya.69 

Al-Shathibi memberikan tiga pengertian terhadap ketiga peringkat 

tersebut sehingga tampak perbedaan masing-masing peringkat 

tersebut.Daruriyyat adalah kebutuhan yang bersifat esensial bagi 

kehidupan manusia (primer), yang meliputi: kebutuhan memelihara 

agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila tidak terpenuhi atau tidak 

terpelihara kebutuhan-kebutuhan tersebut akan berakibat terancamnya 

eksistensi kelima pokok tersebut. 

Kemudian untuk peringkat kelompok hajiyyat itu tidak termaksud 

kebutuhan yang esensial seperti kelompok daruriyyat, melainkan 

kebutuhan yang dapat menghidarkan manusia dari kesulitan hidup 

(sekunder).Pengertian dari hajiyyat bisa diartikan sebagai kebutuhan yang 

dilakukan memudahkan kelompok daruriyyat.Kelompok hajiyyat ini erat 

kaitannya dengan rukhsah atau keringanan, seperti istilah Ilmu fiqh. 

                                                           
67

Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam( Jakarta: LOGOS, 1999), 125. 
68

Ibid,. 126. 
69

Nurul Huda, Kawin Hamil Di Tinjau dari Maqhasid Syari’ah Vol . 6 (Surakarta: Israqhi, 
2009), 45-45. 
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Pengertian dari peringkat ketiga yaitu kelompok tahsiniyyat adalah 

kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam 

masyarakat  dan dihadapa Tuhannya sesuai dengan tingkat kepatutannya, 

dalam istilah mudah adalah kebutuhan pelengkap (tersier).70 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas bagaimana operasional 

tentang teori maqasid syari’ah, dibawah ini akan dijelaskan kelima pokok 

teori kemaslahatan sesuai dengan peringkatnya masing-masing. Uraian ini 

tertitik tolak dari kelima pokok kmaslahatan, yaitu agama, jiwa, akal, 

keturunan, dan harta.71 Kemudian, dari masing-masing kelima kelompok 

itu akan dilihat berdasarkan tingkat kepentingan atau kebutuhannya. 

1. Memelihara Agama (hifz ad-din) 

Berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: 

pertama, dengan peringkat dharurriyah, yaitu memelihara dan 

melaksanakan kawajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, 

seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kedua, memelihara agama 

dalam hajjiyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud 

menghindari kesulitan, seperti shalat jama’ dan shalat qashar bagi 

orang yang sedang bepergian.Ketiga, dalam peringkat tahsiniyat, yaitu 

mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, 

sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan.72 

                                                           
70 Ibid,. 45. 
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Suyatno,. 164 
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Miftahu Huda, Filsafat Hukum Islam (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006), 127-
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Contoh-contoh dari ibadat adalah keyakinan dan pernyataan iman, ( 

kekuasaan Allah dan kerasululan Muhammad),  

2. Memelihara Jiwa (hifz an-nafs) 

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya dapat 

dibedakan menjadi tiga peringkat; pertama, dalam peringkat 

dharuriyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan 

untuk mempertahankan hidup. Kedua memelihara jiwa , dengan 

peringkat hajjiyat, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk 

menikmati makanan yang lezat dan halal. Ketiga memelihara jiwa 

dalam peringkat tahsiniyat, seperti ditetapkan tata cara makan dan 

minum.73 

3. Memelihara Akal (hifz al-aql) 

Memelihara akal dapat dilihat dari segi kepetingannya, terbagi 

menjadi menjadi peringkat dharuriyat, seperti diharamkan 

meminum minuman keras dan kewajiban menuntut ilmu, jika tidak 

di indahkan, maka akan berakibat terancamnya eksitensi akal. 

Kedua, dalam peringkat hajjiyat, seperti anjuran mengembangkan 

ilmu pengetahuan dalam mengembangkan peradaban 

manusia.Ketiga, dalam peringkat tahsiniyat, seperti 

menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu 

yang tidak berfadah.74 

 

                                                           
73 Ibid,. 128. 
74 Ibid,. 129 
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4. Memelihara Keturunan (hifz an-nasl) 

Memelihara keturunan ditinjau dari segi kebutuhannya dapat 

dibedakan dalam tiga peringkat: pertama, dalam peringkat 

dharuriyat, seperti disyari’atkannya nikah dan dilarang berzina. 

Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan 

terancam. Kedua, dalam peringkat hajjiyat, seperti ditetapkannya 

keturunan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah 

dan diberikan hak dan kewajiban diantara keduanya. Sedangkan 

dalam kasus rumah tangga akan mengalami kesulitan, jika ia tidak 

ada aturan relasi hakdan kewajiban pada situasi rumah tangga yang 

tidak harmonis. Ketiga, dalam peringkat tahsiniyat, seperti 

disyariatkannya khitbah dan walimat al-‘ursy dalam 

perkawinan.Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan 

perkawinan. Jika diabaikan, maka tidak akan mengancam 

eksistensi keturunan dan tidak mempersulit orang yang melakukan 

perkawinan.75 

5. Memelihara Harta (hifz al-mal) 

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat 

dibedakan dalam tiga taham: pertama, dalam tahap dharuriyat, 

seperti disyari’atkannya tentang tata cara pemilikan harta dan 

larangan mengambil harta orang lain dengan cara tidak sah. Kedua, 

dalah tahaphajjiyat , seperti disyari’atkannya jual beli dengan cara 
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hutang atau salam. Apabila ini tidak terpakai maka tidak 

mengancam eksistensi harta melaikan akan mempersulit orang 

yang memerlukan modal. Ketiga, dalam tahap tahsiniyat, seperti 

ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau 

penipuan, hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau 

etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya 

jual beli itu.76 
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BAB III 

DESKRIPSI PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH 

DI DESA MAJASEM KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI 

 

A. Gambaran Umum Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi 

1. Sejarah Singkat Desa Majasem 

Menurut sumber cerita dari para sesepuh Desa Majasem masa kini, 

bahwa terjadinya Desa Majasem dimulai sejak Jaman Belanda. Majasem 

adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi. 

Di Desa Majasem mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah petani. 

Desa Majasem dibagi menjadi 6 dusun, yakni Dusun Sondriyan, Dusun 

Tegalsari, Dusun Sapen, Dusun Krajan, Dusun Pentuk Pelem, dan Dusun 

Jatisari. Dari ke 6 pembagian tersebut, masing-masing dusun memiliki 

sejarah dan asal muasal yang berbeda. Dusun Krajan memiliki asal muasal 

paling tua dibandingkan dengan dusun-dusun yang lain. Dengan kearifan 

lokal para sesepuh pada saat itu ke 6 dusun tersebut dijadikan menjadi satu 

yaitu Desa Majasem berikut ini asal muasal Desa Majasem.77 

Pada waktu pecah perang Diponegoro, keadaan keraton yogyakarta 

sangat kacau balau yang disebabkan sebagian para penguasa kerajaan 

bersekutu dengan Pemerintah Hindia belanda. Saat itu Tahun 1825, 
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banyak Adipati atau senopati serta para Prajurit Kraton yang berontak atau 

kontra. Akhirnya banyak yang melarikan diri secara kelompok kearah 

timur, karena mendengar bahwa pihak Belanda akan mengadakan 

penangkapan kepada para pemberontak ini. Tujuan melarikan diri adalah 

demi keselamatan dirinya dan anak keturunanya dikemudian hari.78 

Dalam masa perkembangannya Desa Majasem terpecah menjadi 

Enam Dusun. yakni Dusun Sondriyan, Dusun Tegalsari, Dusun Sapen, 

Dusun Krajan, Dusun Pentuk Pelem, dan Dusun Jatisari.79 

Adapun Desa Majasem dibagi menjadi 6 (Enam) dusun, yaitu : 

1. Dusun Sondriyan 

2. Dusun Tegalsari  

3. Dusun Sapen 

4. Dusun Krajan 

5. Dusun Pentuk Pelem 

6. Dusun Jatisari  

Para pejabat Kepala Desa Majasem semenjak berdirinya Desa 

Majasem adalah sebagai berikut : 

                                                           
78

Data Desa Majasem, 2018. 
79 Data Desa Majasem, 2018. 

No Nama Masa 
Jabatan 

Keterangan 

1 PURENG - Lurah Pertama 

2 SASTRO - Lurah Kedua 

3 PENSIUN - Lurah Ketiga 

4 HUMBUH - Lurah Keempat 
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2Let 

Geo

grafis 

Luas wilayah Desa Majasem dengan luas wilayah  1.481.895 ha. 

Desa Majasemterdiri dari 6 Dusun, yaitu Dusun Sondriyan, Dusun 

Tegalsari, Dusun Sapen, Dusun Krajan, Dusun Pentuk Pelem, dan Dusun 

Jatisari. Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Desa Majasem terdiri 

dari 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur 

Pembangunan, Kaur Kesra, Kaur Umum, Kaur Pemerintahan, Kaur 

Pertanian dan 6 Kepala Dusun. Desa Majasem terdiri dari 6 Rukun Warga 

(RW) dan24 Rukun Tangga (RT).80 

DesaMajasem terdiri dari 6 dusun dengan jumlah penduduk 

sebesar 9282 jiwa merupakan salah satu dari 10 ( Sepuluh ) desa di 

Kecamatan  Kendal Batas Wilayah Desa Majasem Kecamatan Kendal 

sebagai berikut : 

                                                           
80 Data Desa Majasem, 2018. 

5 HARJO SENTONO - Lurah Kelima 

6 KUSTIN - Lurah Keenam 

7 SARDI 1950-1957 Lurah Ketujuh 

8 SUKUR 1957-1978 Lurah Kedelapan 

9 JAYEN 1978-1983 Lurah Kesembilan 

10 BUDI 1983-1994 Lurah Kesepuluh 

11 SETYO ARMODO 1994-2004 Lurah Kesebelas 

12 SETYO ARMODO 2004-2009 Lurah Kesebelas 

13 MOHAMAD THOHA 2009-2015 Lurah Keduabelas 

14 NUR MUHAMADI 2015- 2021 Lurah Ketigabelas 
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1. Sebelah Utara :  Berbatasan dengan Ds. Patalan dan Ds. Kendal 

Kec. Kendal  

2. Sebelah Timur :  Berbatasan dengan Ds.  Randusongo Kec. Gerih 

Ngawi  

3. Sebelah Selatan :  Berbatasan dengan Ds.  Banjarejo Kec. Panekan 

Magetan 

4. Sebelah Barat :  Berbatasan dengan Ds.  Ploso Kec. Kendal Ngawi 

Jarak tempuh ke Ibu Kota Propinsi :  240 Km 

Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten :40 Km 

Jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan  : 4 Km 

 

2. Demografi81 

Golongan Umur Jumlah Penduduk Jumlah 
L P 

0 Bln – 12 Bln 21 25 46 

13 Bln – 4 Thn 124 175 299 

5Thn – 6 Thn 102 133 235 

7Thn – 12 Thn 464      518 982 

13Thn – 15 Thn 222 252 474 

16Thn – 18 Thn 229 236 465 

19Thn – 25 Thn 611 576 1187 

26Thn – 35 Thn 798 823 1621 

36Thn – 45 Thn 751 793 1544 
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46Thn – 50 Thn 391 400 791 

51Thn – 60 Thn 532 529 1061 

61 Tahun keatas 354 223 577 

Jumlah 4599 4683 9282 

 

Jumlah penduduk Desa Majasem pada tahun 2015 mencapai 9282 

jiwa terdiri dari Laki-Laki4599 jiwa dan Perempuan 4683 jiwa dengan 

2813KK. Adapun rincian tersebut sebagai berikut: 

3. Pendidikan  

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya 

manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila 

masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk 

mendapatkan pendidikan jauh lebih mudah karena jarak tempat pendidikan 

baik tingkat SD sampai SMA dekat dengan pemukiman warga, akan tetapi 

kalau dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan 

masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan 

terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingya 

pendidikan. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat 

pada Tabel berikut: 82 

No 
Tingkat Pendidikan 

Jumlah  
Penduduk 

1.  Belum / Tidak / Sudah TidakSekolah 1647 
2.  SD 855 
3.  SLTP 2056 
4.  SLTA / SMK 4002 
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5.  Perguruan Tinggi 346 
6.  JUMLAH 9282 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat, bahwa tingkat pendidikan 

penduduk Desa Majasem tergolong masih kurang, hal ini dikarenakan 

kurang sadarnya betapa pentingnya pendidikan terhadap anak untuk masa 

depan, ekonomi yang kurang memenuhi serta prasarana pendidikan yang 

terlalu jauh dari jangkauan. 

4. Keadaan Ekonomi 

Kekayaan Sumber Daya Alam  yang ada di Desa Majasem amat 

sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial 

budaya. Selain itu letak geografis desa yang cukup strategis dan 

merupakan jalur transportasi yang menghubungkan antar Kecamatanyaitu 

Kecamatan Kendal dengan Kecamatan Gerih. 

Pendapatan desa merupakan jumlah keseluruhan penerimaan desa 

yang dibukukan dalam APBDesa setiap tahun anggaran. Menurut 

Peraturan Desa Majasem Nomor 02 Tahun 2015 bahwa Sumber 

Pendapatan Desa :83 

1. Sumber Pendapatan Desa 

a. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil kekayaan desa, hasil 

swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain 

pendapatan asli desa yang sah; 

b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10 % untuk desa 

dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa 
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yang merupakan pembagian untuk setiap desa secara 

proporsional; 

c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang 

diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % yang 

pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang 

merupakan alokasi dana desa; 

d. Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi dan 

Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah; 

e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. 

2. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan 

Pemerintah Daerah  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

disalurkan melalui kas desa; 

3. Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh  Desa 

tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi 

dan Pemerintah Daerah. 

Adapun  Kekayaan desa terdiri dari : 

a. Tanah kas desa 

b. Bangunan desa yang dikelola desa 

c. Lain-lain kekayaan milik desa 

Desa Majasem sebagaian besar mata pencaharian penduduknya 

adalah petani yang mayoritas memeluk agama Islam dan juga memiliki 

kepatuhan terhadap adat dan tradisi.84 
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5. Keadaan Sosial  

Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Majasembergerak 

dibidang pertanian.Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan 

mata pencaharian penduduk adalahtersedianya lapangan pekerjaan yang 

kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang 

dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ngawi. Hal lain yang 

perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha 

perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil 

pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di 

bidang perdagangan. 

Tingkat angka kemiskinan Desa Majasem yang masih tinggi 

menjadikan Desa Majasem harus bisa mencari peluang lain yang bisa 

menunjang peningkatan taraf ekonomi  bagi masyarakat. Banyaknya 

kegiatan Ormas di Desa Majasem seperti Remaja Masjid, Karang Taruna, 

Jamiyah Yasin, Tahlil, PKK Dharmawanita, Posyandu, Kelompok Arisan 

merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian 

informasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat.85 
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B. Data Pelaksanaan Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di Desa 

Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi. 

1.Datadari  Pelaku Nikah Hamil Yang ada di Desa Majasem.  

Di lihat dari penelitian peneliti menemukan pelaku Nikah Hamil di 

Desa Majasem ada sekitar 5 pelaku dalam kurun 3 tahun ini mereka 

mempunyai kronologi berbeda-beda namun satu pendapat dalam 

menjelaskan pernikahan yang mereka jalani pasca hamil di luar nikah. 

Demikian paparan dari para pelaku mengenai pernikahan yang mereka 

laksanakan. Susiana sebagai pelaku pihak perempuan mengatakan sebagai 

berikut: 

“Saya mengikuti kebiasaan yang diberikan oleh bapak modin dan 
sesepuh desa, karena itu lah yang saya anggap benar dan untuk 
menghindari suatu hal yang tidak diinginkan dikemudian hari dari 
pandangan masyarakat.”86 
 

Berdasarkan pemaparan di atas menjelaskan bahwa Susiana dalam 

melaksanakan pernikahan tersebut dengan mengikuti adat kebiasaan  yang 

ada pada desa tersebut yaitu pada moden desa setempat yang sudah 

dianggap benar oleh masyarakat. Hadi sebagai salah satu pelaku laki-laki 

juga menjelaskan seperti berikut:  

“Pada dasarnya karena keadaan mendesak, ya saya mengikuti apa 
yang biasanya dilakukan oleh tokoh masyarakat karena keluarga pun juga 
menyetujui kebiasaan yang dilakukan dandari pada nanti saya dianggap 
buruk oleh masyarakat ya saya menikah sirri dahulu sampai menunggu 
anak lahir.”87 
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Susiana,Hasil wawancara,  20 Maret 2018.  
87

Hadi,Hasil wawancara,  20 Maret 2018.  
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Berdasarkan pemaparan diatas yang dijelaskan oleh Hadi yaitu 

dalam melaksanakan pernikahan tersebut dilakukan segera mungkin 

dengan mengikuti peraturan yang ada di desa tersebut, yaitu dengan 

menikah siri dulu sampai anak yang dikandungnya lahir, karna tidak mau 

di anggap buruk oleh masyarakat. Sementara itu dilanjutkan lagi 

penjelasan dari Dona  yang mana juga salah satu pelaku yang ada di desa 

Majasem menjelaskan sebagai berikut: 

“Saya dulu dinikahkan di KUA oleh keluarga saya, namun setelah di 
KUA saya dinikahkan lagi dengan nikah siri sama pak modin.”88 

 

Dari hasil penjelasan yang dilontarkan dona diatas bahwa 

pernikahan yang dilakukan dengan cara dinikahkan dulu di KUA setelah 

anaknya lahir dinikahkan lagi secara siri oleh bapak moden desa 

tersebut.Kemudian masih dari para pelaku (Hadi dan Susiana) yang 

menanggapu tentang melakukan hubungan setelah melakukan akad,yang 

dijelaskan sebagai berikut: 

“Iya, saya setelah akad melakukan hubungan suami istri.” 

Jadi dari penjelasan para pelaku di atas bahwa para pelaku tidak 

mengetahui tentang hukum pada kasus nikah hamil.Baik secara hukum 

Islam, maupun hukum positif, hanya mengikuti saran yang diberikan oleh 

tokoh masyarakat. 
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Dona, Hasil wawancara, 20 Maret 2018. 
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2. Data Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Majasem Mengenai Pernikahan 

Wanita Hamil di Luar Nikah. 

Dari pemaparan diatas selanjutnya untuk menguatkan data peneliti 

melanjutkan dengan meminta penjelasan dari tokoh masyarakat yang tau dan 

bersangkutan dengan pernikahan para pelaku nikah hamil yang berada di desa 

Majasem. Bapak sarmin selaku sesepuh desa Majasem, beliau menyampaikan 

argumennya tentang pernikahan wanita hamil sebagai berikut: 

“Menurut saya kalau pernikahan wanita yang sedang hamil itu adalah 
suatu pernikahan yang dilakukan setelah si wanita hamil di luar 
pernikahan, akibat perbuatan zina.Di sini tokoh masyarakat harus segera 
mungkin menikahkan wanita tersebut dengan laki-laki yang 
menghamilinya, dengan nikah secara Islam atau biasanya disebut dengan 
nikah siri.”89 
 

Dari penjelasan bapak sarmin diatas menyatakan bahwa pernikahan 

yang dilakukan wanita yang hamil di luar nikah akibat zina, yaitu dengan 

segera mungkin dinikahkan secara siri atau secara Islam.Kemudian 

dilanjutkan dari bapak semin yang mana beliau adalah modin desa Majasem, 

menjelaskan bahwa kasus tersebut adalah hal yang rumit untuk mencari 

hukumnya dengan demikian mereka mengambil ijitihad untuk menikahkan siri 

terlebih dahulu dengan tujuan untuk segera menutupi aib.berikut 

pernyataanya: 

“Memang tokoh masyarakat di sini itu menganggap bahwa masalah 
tentang kasus pernikahan wanita hamil adalah kasus yang rumit mbak, 
untuk mencari dasar hukumnya, karena para ulama banyak perbedaan 
pendapat. Yaitu, boleh menikahkan namun dengan pria yang 
menghamilinya dan juga ada yang tidak  dengan alasan adanya iddah 
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pada wanita hamil. Hal yang terpenting menikahkan siri ini bertujuan 
untuk segera menutupi aib.”90 

Kemudian dari bapak Nur Muhammadi menjelaskan bahwa pernikahan 

yang dilakukan pelaku untuk segera berusaha mencari jalan terbaik dengan 

cara menikahkan dengan pria yang menghamilinya. Berikut penyataanya: 

“Pernikahanwanita  hamil itu suatu akad perkawinan yang dilakukan 
pada saat si wanita tersebut sudah hamil sebelum menikah. Ketika 
kasus ada, ya berusaha mencari jalan terbaik, dengan cara menikahkan 
wanita tersebut dengan pria yang menghamilinya.”91 

 

Selanjutnya dari bapak semin menjelaskan bahwa wanita yang telah 

hamil di luar nikah harus dinikahkan secara siri karena untuk ijtihat para tokoh 

masyarakat yang berbeda pendapat, yang bertujuan mencari jalan baik untuk 

segera menutupi aib yang ada. Berikut pernyataannya: 

“Pernikahan pada wanita hamil di luar nikah segera 
dinikahkan secara Islam atau nikah sirri, dan setelah anak 
yang dikandungnya lahir baru kemudian di nikahkan di 
KUA.Karena adanya pendapat ulama yang tidak boleh 
menikahkan wanita hamil sampai anak yang dikandungnya 
lahir.Namun ada juga yang membolehkan, sehingga para 
tokoh masyarakat melakukan ijtihat.Yang bertujuan untuk 
mencari jalan terbaik dan tidak menjadikan aib kemudian 
mengakibatkna keburukan yang terus menerus di 
pandangan masyarakat.Kemudian meskipun masyarakat 
kurang mengetahui hukum, namun pada kasus wanita 
hamil di luar nikah adalah aib dan harus dicarikan jalan 
keluar segera.”92 
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Selanjut keterangan dari siswanto yaitu pemuda desa. Menganggap 

nikah siri hal yang benar dilakukan dalam kasus pernikahan  wanita hamil di 

luar nikah, sebagaimana yang dilontarkan dalam penyataan berikut: 

“Pernikahan siri pada wanita hamil di luar nikah adalah adat kebiasaan 
yang dilakukan sehingga masyarakat  menganggap hal itu benar. Dan 
selain untuk menghindari cemoohan masyarakat, masyarakat 
menganggap kemudian bila pernikahan hanya dilakukan sekalidan 
tidak menikah lagi ketika anak  lahir maka keabsahannya belum 
sempurna.”93 

 

Nikah sirri merupakan pernikahan yang dilaksanakan pada wanita hamil 

di Desa Majasem tanpa memberitahukan kepada pihak KUA.Hal tersebut 

menurut pihak KUA adalah hal yang tidak benar. Yang dapat dibuktikan 

dengan penjelasan yang dilontarkan dari kepala KUA, bapak Ansori, selaku 

kepala KUA kecamatan Kendal kabupaten Ngawi menyampaikan 

argumentnya:  

“Saya  tidak mengetahui tentang adanya perkawinan sirri  pada wanita 
hamil  yang setelah melahirkan kemudian dinikahkan di sini, yang ada 
adalah ketika ada wanita datang dalam keadaan hamil bersama laki-
laki yang telah menghamilinya maka ya nikahkan, saya juga tidak 
pernah mengetahui tentang terjadinya perkawinan akibat kawin hamil 
baik dirumah dinikahnkan sirri kemudian dinikahkan di KUA setelah 
anaknya lahir. Jika terjadi peristiwa tersebut yaitu hal yang tidak benar, 
karena tidak ada yang mendasari baik dalam Undang-undang maupun 
KHI.”94 

 

Jadi hal menikahkan siri pada wanita hamil tersebut seharusnya tidak 

dilakukan, karena justru akan memperumit masalah karena dengan 

menikahkan secara siri akan menimbulkan masalah baru tentang nasab 

maupun wali si calon anak di kemudian hari. 
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Adanya akad nikah dua kali pada kasus wanita hamil di luar nikah di 

Desa Majasem selama kurun waktu 3 tahun adalah sebanyak lima orang. Yang 

dilakukan dengan seorang kekasih atau pasangan anak muda  sehingga 

menyebabkan kehamilan. Berikut adalah proses akad nikah pada wanita hamil 

yang di terapkan di Desa Majasem kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi, 

proses akad yang dilakukan adalah seperti halnya Islam yaitu: adanya calon 

suami dan istri, wali nikah dari mempelai wanita, dua orang saksi, akad nikah, 

dan mahar.  

Yang menjadi suatu dasar pokok dalam melaksanakan pernikahan 

sudah terpenuhi namun ketika dicermati terdapat bentuk proses akad yang 

berbeda telah dilakukan pada Desa tersebut hal ini dibuktikan dengan hasil 

wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat, yaitu seperti yang telah kami 

dapatkan dari hasil wawancara dengan bapak semin  selaku moden Desa, 

Bapak semin selaku moden Desa, beliau menyampaikan pendapat sebagai 

berikut:  

“Menurut saya, pada wanita hamil di luar nikah harus segera dilakukan 
pernikahan secara Islam ketika di ketahui wanita tersebut  telah hamil 
dengan tujuan untuk sesegera mungkin menutupi aib dan sebagai jalan 
untuk mengahalangi perbuatan zina yang akan dilakukan dikemudian 
hari oleh pelaku kawin hamil tersebut.”95 

 

Masih dengan bapak semin menjelaskan  tentang hukum pernikahan 

wanita hamil di luar nikah suatu hal yang sulit karena perbedaan yang ada 

pada ulama, sebagaimana pernyataan berikut: 
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“Namine masalah nikah hamil meniko sebenere  masalah engkang 
susah, hukum paling bener damel kasus meniko nggih angel, amergi  
wonten  penjelasan ulama niku benten- benten menikowonten ingkang 
angsalaken lan nglarang sebab wonten iddah pada wanita hamil, 
dados nggehmundut hukum ingkang pas mawondamel sak niki lan 
sak teruse mbak”. (yang namanya masalah menikahkan  wanita yang 
sudah hamil sebelum nikah merupakan bentuk hal yang sangat rumit 
dalam mencari hukum, karena adanya pendapat para ulama saling  
berbeda. Adanya yang melarang dan ada yang membolehkan, namun 
dengan hal ini kami tidak bisa lama-lama dalam memilih pendapat 
yang harus diambil karena memang kasus ini harus diberi suatu jalan 
agar tidak  berlarut-larut).”96 

 

Kamudian beliau menjelaskan tentang respon dari masyarakat ketika 

ada wanita hamil yang belum dinikahkan  segera oleh modin  Desa  ketika di 

ketahui hamil, berdasarkan hasil wawancara:   

“Masyarakat di sini sangat berhati-hati  dan juga antusias dalam 
mengamati lingkungan mbak dan jika ada wanita hamil di luar nikah 
maka masyarakat ikut resah, namun tidak dipungkiri bahkan dalam 
hal tersebut masyarakat kurang mengetahui bagaimana hukum hanya 
saja masyarakat memandang itu adalah sebuah aib dan suatu 
perbuatan yang tidak  baik pasti ada sanksinya sehingga harus 
diselesaikan dengan segera.”97 

Dari hasil data demikian dapat dipaparkan bahwa yang dinikahkan 

secara Islam pada wanita hamil tersebut adalah benar-benar pria yang 

menghamilinya , dan itu memang seharusnya yang dilakukan agar laki-laki 

yang menghamili bertanggungjawab sebagaimana bertanggungjawab atas 

perbuatan yang dilakukan. 

Dari pandangan Abdul Aziz yang mana adalah pemuda Desa 

setempat yang beranggapan dan  juga setuju dengan apa yang biasa 
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dilakukan tokoh masyarakat untuk menikahkan siri para pelaku nikah 

hamil tersebut, sebagaimana seperti pernyataan berikut: 

“Oleh karena pandangan masyarakat bahwa menikahkan  siri 
wanita yang hamil di luar nikah itu sudah biasa dilakukan dan itu 
dianggap suatu hukum yang benar, ya wanita tersebut  harus  
segera dinikahkan agar masyarakat lebih tenang dari datangnya aib. 
Pelaksanaan perkawinan hanya dilakukan hanya sekali  seperti 
halnya  dari masyarakat. pengantin yang sewajarnya saja akan 
masih terasa mengganjal tentang keabsahan serta untuk 
menghindari cemoohan dari masyarakat.”98 

 

Sedangkan yang menjadi alasan secara rasional dari tanggapan 

bapak sarmin selaku sesepuh Desa mengenai persyaratan nikah hamil yaitu 

menyatakan bahwa untuk menutupi aib yang sudah terlanjur di adakan 

akad kembali karena akad yang pertama kurang afdol. Berikut pernyataan 

dari bapak sarmin: 

 “Maka boleh menikahkan antara para pezina namun ketika wanita 
pezina hamil tidak melaksanakan cambuk ataupun sanksi lain 
seperti terdapat dalam dasar hukum Islam berdasarkan al-qur’an 
maupunHadist, maka para tokoh masyarakat di sini mengambil 
ijtihad dengan menikahkan wanita hamil dengan siri karena segera 
untuk menutupi aib yang sudah terlanjur terjadi di kemudian 
setelah anaknya lahir melakukan akad kembali, karena dianggap 
kurang afdol.Akad yang kedua  tidak merusak akad nikah yang 
pertama, hanya saja akad pertama di lakukan secara sirri dengan 
tujuan untuk segera menutup aib, dan akad yang kedua sebagai 
akad yang harus dilakukan ketika anaknya lahir agar bisa terdaftar 
secara hukum Negara, sehingga juga tidak mengurangi jatah talak 
suami, jika sebelumnya (ketika akad pertama) belum menjatuhkan 
talak , maka jatah talaknya masih 3, dan bila jatah talaknya tinggal 
2 dan seterusnya. Begitu juga pihak laki-laki tidak perlu 
memberikan  mahar lagi” 
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Kemudian untuk mengetahui tanggapan yang lebih relevan tentang 

pernikahan siri pada kasus nikah hamil di Desa Majasem. Peneliti 

melakukan wawancara dengan bapak ansori selaku kepala KUA 

kecamatan Jambon Adapun hasil wawancara dengan kepala KUA 

kecataman Kendal: 

“Saya tidak mengetahui tentang adanya pernikahan akad dua kali 
pada kasus nikah hamil yang terjadi di masyarakat, akad dua kali 
tersebut tidaklah benar karena tidak ada dasar hukum yang  
mendasari baik dalam Undang-undang maupun KHI.Yang 
dinikahkan di sini ketika ada wanita datang dalam keadaan hamil 
bersama laki-laki  yang menghamilinya maka ya dinikahkan, saya 
juga tidak pernah mengetahui tentang terjadinya perkawinan akibat 
kawin hamil baik dirumah dinikahkan siri kemudian dinikahkan di 
KUA setelah anaknya lahir. Karena tidak ada kewajiban untuk  
menanyakan hal itu, yang dilakukan di sini adalah ketikan akan 
menikahkan jika dilihat sudah sesuai dengan yang di tetapkan 
dalam Undang-undang Tahun 1974. Maka pernikahan akan segera 
dilakukan, adapun proses akadperkawinan pada wanita hamil 
akibat kawin hamil adalah sesuai dengan perkawinan yang biasa 
dilakukan dan  sebagai petugas hanya berusaha bersikap 
khusnudzon kepada setiap orang yang akan menikah. Terlepas dari 
pasal 53 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, karena KHI hanyalah 
sebagai rujukan bukan Undang-undang maka kami tidak ada 
tindakan atau apapun dalam mengantisipasi adanya kesenjangan 
yang terjadi seperti akad menikah dua kali tidak berfikir  jauh 
tentang itu. Yang penting ada yang datang dan sudah sesuai dengan 
ketentuan dalam Undangan-undang maka ya sudah kami 
nikahkan.”99 

 

Dari hasil penelitian lapangan yang telah peneliti lakukan terlihat 

bahwa antara para tokoh masyarakat dengan pegawai pencatat nikah di 

KUA kecamatan Kendal terdapat perbedaan mengenai kawin hamil 

dengan dua kali akad. Sedangkan para pelaku kawin hamil menyetujui 

kawin dengan dua kali akad karena sudah menjadi adat istiadat dan 
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berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh sesepuh desa (tokoh 

masyarakat). 

3. Data Dari Tinjauan Maqãshid Al-Syarî’ahTerhadap Praktik 

Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah.  

1. Data dari Pelaku Nikah Hamil  di Desa Majasem. 

Susiana sebagai pelaku pernikahan wanita hamil di luar 

nikah menjelaskan bahwa pernikahan secara siri yang 

dilakukannya sudah sah secara Hukum Islam, karena telah 

memenuhi syarat dan rukun yang ada di hukum Islam. Berikut 

pernyataan yang dipaparkan oleh Susiana: 

“Pernikahan yang saya lakukan  menurut saya pernikahan yang sah 
karna sudah mencakup semua syarat dan rukunnya yang ada dalam 
Hukum Islam, tapi ya gimana lagi kala itu kejadiannya mendesak 
ya harus segera di atasi sesuai peraturan yang ada.”100 

 
Kemudian dilanjut dari penjelasan Hadi yang juga salah satu 

pelaku menjelaskan bahwa pernikahan yang dilakukan tersebut 

tidak ada keterpaksaan dan sesuai dengan aturan masyarakat. 

Berikut pernyataanya: 

“Pernikahan yang saya lakukan tidak karna keterpaksaan mbak, ya 
namanya saya salah ya harus bertanggungjawab dan semua saya 
lakukan sesuai dengan aturan dari pak moden dengan menikahkan 
secara Islam.”101 
 Kemudian dilajutkan dengan dona yang juga salah satu 

pelaku dari nikah hamil menjelaskan bahwa dengan dilakukan 
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pernikahan tersebut status keluarganya terjamin sepenuhnya. 

Berikut pernyataanya: 

“Alhamdulillah mbak, dengan dilakukan pernikahan kembali 
sekarang keluarga saya menjadi terjamin dengan sebagaimana 
mestinya dan tidak ada halangan apa-apa lagi.”102 

 

Dari pemaparan para pelaku di atas bisa diambil data bahwa 

pernikahan yang mereka lakukan sudah sah karena suda sesuai dengan  

ketentuan Hukum Islam  dan peraturan yang ada dalam masyarakat 

menjadi kententuan sendiri bagi mereka untuk melakukan pernikahan 

tersebut. 

2. Data dari Pandangan Tokoh Masyarakat di Desa Majasem. 
 

Dari bapak semin sebagai moden desa menjelaskan bahwa 

pernikahan yang dilakukan para pelaku adalah sudah sesuai dengan 

ketentuan hukum Islam namun ada juga ketentuan yang ada di 

masyarakat. Berikut pernyataanya: 

“ pernikahan wanita yang hamil di luar nikah itu sudah dilakukan 
para pelaku sesuai dengan ketentuan syariat Islam seperti halnya 
rukun dan syarat nikah, namun disini tokoh masyarakat tetap 
memberikan ketentuan tersendiri dengan menikahkan secara siri 
dulu dengan tujuan segera menutupi aib para pihak.” 103 

 
Kemudian di jelaskan lagi oleh bapak Ansori selaku kepala KUA 

menjelaskan bahwa pernikahan dalam hukum Islam atau bisa dikatakan 

siri sah namun belum sah dalam hukum negara dan dilarang dalam 

Undang-undang. Berikut pernyataanya: 
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“pernikahan wanita hamil di luar nikah tidak perlu dinikahkan 
secara siri atau bisa dikatakan secara Islam itu sah saja, namun  
kitakan berada dalam negara hukum  maka harus mematuhi hukum  
negara dan dalam undang-undang pernikahan siri  itu tidak benar 
bahkan bisa jadi pernikahan mereka tidak sah karena tidak 
mencatatkan di KUA.”104 

 
 Selanjutnya dijelaskan oleh bapak Nur Muhammadi belau 

mengatakan bahwa dampak pernikahan siri yang dilakukan akan mengarah 

pada anak yang dikandungnya namun sudah kesepakatan bersama dalam 

menangani hal tersebut. Berikut pemaparannya: 

“ Jane ya mbak pernikahan yang dilakukan tokoh masyarakat itu 
kurang benar karna akan berdampak pada anak yang dikandungnya 
nanti ikut siapa nasabnya ayahnya atau ibunya kan dari usia 
kandunganyasudah terlihat jelas, tapi yang namanya sudah adat 
yang gak bisa dirubah takut celaka nantinya.”105 

 
Dan dijelaskan lagi pada bapak Ansori bahwa nasab anak yang 

dikandung akibat zina bisa dilihat dari usian kandungannya. Berikut 

pernyataanya:  

“Yang namanya anak yang lahir di luar pernikahan maka nasabnya 
ikut dengan ibu dan keluarga ibunya kan dalamKHI Pasal 100 
sudah jelas mbak, tapi juga ada dari salah pendapat madzah jika 
pernikahan wanita tersebut kurang dari 6 bulan kelahiran maka 
nasabnya ikut dengan ibunya, sebaliknya jika pernikahanya setelah 
dar 6 bulan maka nasabnya ikut dengan ayah kandungnya.”106 

 
Kembali pada bapak Ansori mengenai wali nikah jika anak yang 

lahir dari luar pernikahan itu seorang perempuan dilihat dari usia dari 

kelahiran anak tersebut. Berikut pernyataanya: 

“wali nikah untuk anak di luar pernikahan seperti yang saya 
jelaskan di atas jika pernikahannya pada usia lebi dari 6 bulan 
maka wali nikah anak tersebut harus wali hakim, dan jika usianya 
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kurang dari 6 bulan maka walinya bisa ayah kandungnya itu 
mbak.”107 

 
Bapak sarmin menjelaskan mengenai pernikahan wanita hamil di 

luar nikah yang disegerakan karena menyangkut pada waris yang di dapat 

oleh sang anak kelak, sebagaimana pernyataan sebagai berikut:  

“pernikahan yang dilakukan tokoh masyarakat itu juga untuk 
menyelamatkan waris pada anak yang dikandungnya kelak agar 
tetap memperoleh waris dari kedua orang tuanya mbak.”108 

 
Kemudian penjelasan dari bapak sarmin mengenai  keadaan para 

pelaku sekarang setelah pernikahan tersebut dilakukan. Diantaranya 

sebagai berikut: 

“Setelah dilakukan pernikahan itu  Alhamdulillah sekarang para 
pasangan sudah hidup dengan sebagaimana mestinya dan tidak ada 
lagi yang harus dipermasalahkan karna sudah selesai mbak, 
memikirkan jika tidak segera dilakukan pernikahan malah akan 
menambah masalah pada kehidupan para pelaku.”109 
 
Sehingga dari sinilah terjadi kesenjangan tentang pelaksanaan akad 

nikah pada wanita hamil di luar nikah dari segi peraturan Undang-undang 

dan hukum  Islam/fiqih yang dianut oleh tokoh masyarakat di Desa 

Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi. dan tinjauan Maqasid asy-

Syari’ah terhadap pernikahan wanita hamil di luar nikah yang dilakukan 

oleh masyarakat Desa Majasem.oleh sebab maka hal ini akan dikaji dan 

dianalisis pada BAB IV.  
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BAB IV 
 

PELAKSANAAN  PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH 

PERSPEKTIF MAQÂSID SHARÎ’AH 

(Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi) 

 

1. Analisa Maqãsid Sharî’ah  terhadap pelaksanaan pernikahan wanita 

hamil di luar nikah. 

Maqasid shariah secara operasional menitikberatkan pada aspek 

kemaslahatan baik di dunia maupun diakhirat dengan mempertimbangkan 

lima unsur yang dipelihara yakni: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dari 

kelima unsur tersebut  pelaksanaan pernikahan wanita hamil di luar nikah di 

Desa Majasem dari tinjauan maqasid shariah yang digunakan peneliti dalam  

penelitian ini yaitu:  

Pernikahan wanita hamil di luar nikah yang dilakukan di Desa 

Majasem ditinjau menurut teori maqasid shari’ah sejalan.Karena dari sudut 

pandang maqasid shari’ah dalam peringkat tahsiniyat menjelaskan dalam 

unsur menjaga agama yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung 

tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksaan kewajiban terhadap 

Tuhan. 

Dengan demikian dikaitkan dengan ketentuan yang dilakukan oleh 

tokoh masyarakat di Desa Majasem terutama oleh bapak modin  dengan 

disegerakannya melangsungkan perkawinan yang dilakukan wanita hamil di 

luar nikah dengan pria yang menghamilinya, meskipun dilakukan atas dasar 
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keterpaksaan hal itu sudah menunjukan bukti bahwa sudah melakukan taubat. 

Dengan demikian pasangan tersebut berhenti melakukan perbuatan zina, dan 

kemudian dengan melangsungkan perkawinan untuk memulai kehidupan yang 

baru adalah ikatan perkawinan  yang sah. Kendati demikian dalam, upaya 

tersebut belum mampu memberikan pemeliharaan agama secara optimal, 

seharusnya dalam upaya yang dilakukan untuk memelihara dalam konteks 

perzinaan adalah mengoptimalkan upaya pencegahan.Karena perzinaan adalah 

perbuatan yang melanggar ajaran agama, sehingga keberdaaanya harus 

diberantas dan diperangi.sesuai dengan firman Allah yaitu surat An-Nahl ayat 

119: 

ثُمّ إِنَّ ربّك للَّذين عملُوا السّوَء بِجهالَة ثُمّ تابوا من 

يمحر فُورا لَغهدعب نم كّبوا إِنَّ رلَحأَصو كذَل دعب 

Artinya: ”Kemudian, sesungguhnya Tuhanmu (mengampuni) bagi 

orang-orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya, 

kemudian mereka bertobat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya); 

sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang.” (QS. An-Nahl:119).110 

 

 

 

                                                           
110

Al qur’an, 16:119,. 
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Dan juga sesuai dalam KHI Pasal 53 ayat (1) juga dijelaskan 

bahwa wanita yang hamil diluar nikah bisa dinikahkan dengan laki-laki 

yang menghamilinya.Kemudian dalam memandang terhadap menjaga 

kehormatan sanksi perbuatan zina diterangkan pada syari’at Islam dalam 

permulaannya sanksi bagi wanita dikurung di rumah keluarganya sampai 

mati atau sampai Allah memberi jalan untuknya sedangkan untuk laki-laki 

dengan disiksa ta’zir atau dipukul. 

Hukum had bagi perbuatan zina bagi pelaku yang sudah atau belum 

menikah dapat dilaksanaan dengan banyak syarat yang sangat jarang dapat 

di[enuhi keseluruhnya, bahkan mungkin sangat sulit. Maka dalam syariat Islam,  

hukumhad ini tidak dijatukan kecuali perbuatan benar-benar dilakukan dengan 

kesaksian empat orang laki-laki yang adil, tidak memiliki cacat (fisik), masing-

masing melihat dilakukanya zina dengan mata kepada sendiri, dan mereka benar-

benar melihat terjadinya perbuatan zina secara sempurna. 

Namun hal tersebut tidak  dilakukan di Desa Majasem terhadap pelaku 

pernikahan hamil diluar nikah karena menurut sesepuh Desa Bapak sarmin dalam 

menangani kasus tersebut didesa ini memiliki peraturan tersendiri yang tidak 

sesuai dengan Hukum yang ada di Indonsia upaya yang lakukan yaitu dengan 

segera dinikahkan para pelaku adalah sebuah hukuman bagi mereka agar tidak 

dihina dan memperburuk keadaan yang ada di masyarakat. Islam menjaga 

kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar  pada hak 

asasi mereka. 
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Dalam pendapat Bapak Semin mendefinisikan bahwa perbuatan zina 

adalah hubungan seksual yang sempurna seorang laki-laki dan perempuan yang 

diinginkan , tanpa akad pernikahan sah ataupun pernikahan menyurapai sah. 

Apabila pelaku belum menikah maka saksinya salam Islam dalah dengan di dera 

seratus kali dan dilakukan didepan orang banyak, Allah berfirman: 

الزّانِيةُ والزّانِي فَاجلدوا كُلَّ واحد منهما مائَةَ جلْدة وال تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ في 

ولْيشهد عذَابهما طَائفَةٌ من دينِ اللَّه إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ اآلخرِ 

نِنيمؤالْم 

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka 

deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas 

kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, 

jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) 

hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. 

(QS. An-Nur 24:2).111 

 Dalam ketentuan Pasal 484 angka (1) sampai (4) R KUHP 2015 yang 

mengatur tentang perzinaan dalam KHUP yang berlaku sekarang persetubuhan 

di luar nikah dikenakan delik perzinaan.Ditinjau dari segi kebutuhannya dapat 

dibedakan dalam tiga peringkat: pertama, dalam peringkat d}aru>ri>yah, seperti 

disyariatkannya nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka 

eksistensi keturunan akan terancam. Kedua, dalam peringkat h}a>ji>yah, seperti 

                                                           
111

Al-qur’an, 24:2,. 
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ditetapkannya keturunan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah 

dan diberikan hak dan kewajiban diantara keduanya. Sedangkan dalam kasus 

rumah tangga akan mengalami kesulitan, jika ia tidak ada aturan relasi hak dan 

kewajiban pada situasi rumah tangga yang tidak harmonis. Ketiga, dalam 

peringkat tah}si>ni>yah, seperti disyariatkannya khit}bah dan wali>mat al-‘ursh 

dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan 

perkawinan. Jika diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan 

dan tidak mempersulit orang yang melakukan perkawinan.112Kemudian dalam 

memelihara keturunan adalah pertimbangan terhadap tanggung jawab anak luar 

nikah secara otomatis terjadi baik pada hubungan nasab, hubungan darah, 

hubungan pengakuan dan hubungan darah. 

Akibat hukum menikahi wanita hamil dalam hukum Islam dan Undang-

undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan:  

1). Hubungan Nasab.  

Bapak Ansori selaku ketua KUA kecamatan Kendal dalam menjelaskan 

mengenai hubungan nasab seorang anak di luar pernikahan di lihat dari usia 

kandungan wanita tersebut dalam melaksanakan akad nikah. Jika usia 

kandungan di bulan ke 6 setelah pernikahan maka nasab anak tersebut ikut pada 

ibunya  dan kemudian pada usia kandungan di bawah 6 bulan pernikahan maka 

nasab anak tersebut boleh dinasabkan dengan ayah kandungnya atau yang 

menghamili ibunya tersebut. 

                                                           
112 Miftahu Huda, Filsafat Hukum Islam,. 130. 
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Menurut Hukum Islam, mayoritas ulama berpendapat bahwa anak hasil 

zina tidak dapat dinasabkan kepada ayah zinanya, tetapi hanya dinasabkan 

kepada keluarga dari pihak ibunya saja.113 Anak zina adalah anak yang lahir di 

luar perkawinan  yang sah. Dengan demikian, jika anak di luar nikah adalah 

anak perempuan dan ketika beranjak dewasa akan melangsungkan perkawinan, 

maka anak perempuan tersebut tidak berhak untuk dinikahkan atau diwakilkan 

oleh bapaknya sendiri yang telah mencampuri ibunya secara tidak sah, karena 

hubungan nasab dengan bapak tersebut telah terputus.114Dalam mengatasi hal 

ini, maka mempelai perempuan dapat menggunakan wali hakim sebagai wali 

nikahnya (tahkim). 

Hal tersebut telah dijelaskan ketentuannya di dalam KHI, Pasal 100-102, 

yaitu: “ Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab 

dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Seorang suami yang mengingkari sahnya 

anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya 

dengan li’an. Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari 

isterinya,  mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 

180 haru sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau 

setelah suami itu mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak dan berada di 

tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan 

Agama.” Walaupun dalam KHI Pasal 53 ayat (3) menyebutkan bahwa 

dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan lagi 

perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.” 
                                                           

113
Ahmad Rofiq, Fikih Mawaris, cet. Ke-1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 129. 

114 A. Zuhdi Muhdhar, Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, dan Perkawinan 
(Bandung: Al-Bayan, 1994), 48. 
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2). Wali Nikah 

Menurut Bapak Semin selaku modin Desa Majasem  menjelaskan 

mengenai wali nikah pada anak di luar pernikahan jika anak tersebut perempuan 

maka wali bagi anak perempuan tersebut tidak boleh diwalikan oleh ayah yang 

menikahi ibunya harus dinikahkan dengan wali hakim. 

Menurut Hukum Islam, wali nikah menurut Jumhur Ulama’ merupakan 

salah satu rukun nikah, sehingga harus ada akad nikah.Hal ini juga berpendapat 

dalam KHI Pada Pasal 19 bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus 

dipenuhi bagi calon mempelai yang bertindak menikahkanya.Perwalian dari 

seorang anak zina, ditentukan oleh perkawinan yang sah dari kedua orang 

tuanya.Hubungan perwalian tersebut ditentukan oleh waktu kelahiran dari anak 

tersebut setelah terjadinya pernikahan yang sah.Mayoritas ulama menyatakan 

bahwa menikahi wanita hamil karena zina dan anak tersebut lahir setelah 6 

bulan sejak perkawinan sah, maka ayah tersebut sah menjadi walinya.115 

3). Hak Waris 

Penjelasan Bapak Ansori selaku ketua KUA  mengenai hak waris pada 

anak di luar pernikahan yaitu jika yang meninggal  meninggalkan keturunan 

yang sah atau seorang suami istri, maka anak-anak dilur kawin mewarisi 1/3 

bagian dari bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka anak- anak yang 

sah. Sedangkan  pengaturan KUH Perdata, waris mewarisi hanya berlaku bagi 

                                                           
115

Abdurahman, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Akademik Presindo, 1992), 125. 
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anak luar kawin yang diakui oleh ayah dan ibunya, anak yang diluar kawin tidak 

mempunyai hak waris. 

Islam telah mengatur konsep kewarisan yang ideal untuk diikuti oleh 

umatnya.116Ketentuan hak waris dalam Islam erat kaitannya dengan hubungan 

nasab dan wali sebagaimana disebutkan sebelumnya. Seorang wanita hamil 

karena zina yang dinikahkan dan lahir anak dari perempuan tersebut setelah 6 

bulan usia pernikahan, maka anak tersebut memiliki hak waris dari ayat yang 

mengawini ibunya, menurut mayoritas ulama. Sementara tidak adanya 

pengakuan atau pembuktikan dari ayah biologisnya, maka tidak memiliki hak 

waris. 

Dalam Buku I KHI, Pasal 100 menyebutkan bahwa anak yang  lahir di  

luar perkawinan hanya mempunya hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga 

ibunya. Dalam Buku II KHI, pasal 171 huruf c dinyatakan juga bahwa ahli waris 

adalah orang yang pada saat meninggal mempunyai hubungan darah atau 

hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang 

karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dengan demikian anak luar nikah tidak 

memiliki hubungan nasab dengan ayahnya tidak tergolong dalam ahli waris. 

4). Nafkah Anak 

Menurut Bapak Nur Muhammadi selaku kepala Desa menjelaskan 

bahwa dengan adanya pernikahan yang disegerakan pada pelaku salah satunya 

untuk menjamin nafkah pada anak dan istrinya di kemudian hari.Dan demikian 

anak tersebut terlindungi oleh agama dan negara. 

                                                           
116 Mahkamh Agung RI, Buku II; Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi 

Peradilan Agama, Edisi Revisi, (Jakarta: 2013), 159. 
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Adapun anak zina atau anak yang lahir di luar perkawinan, jumhur ulama 

sepakat bahwa anak tersebut yang tidak mempunyai hak nafkah dari ayah 

biologisnya, sama halnya tidak memiliki hubungan nasab, waris dan perwalian, 

sehingga yang wajib memberikan nafkah anak adalah ibunya dan keluarga 

ibunya. 

Kemudian dalam pertimbangan yang dilakukan oleh Bapak simen selaku 

modin di Desa Majasem dalam pernikahan hamil diluar nikah pada anak yang 

dikandungnya merupakan manisfestasi jangka panjang bagi orang tua.Jika 

dilihat dari hubungan anak dengan orang tua yang memiliki perkawinan sah. 

Oleh sebab itu, eksistensi keturunan (anak) harus dipelihara dan 

diselamatkan.Dengan demikian melangsungkan perkawinan bagi pasangan zina 

merupakan langkah konkret memberi kejelasan status hukum.penulis 

menggunakan  unsur pokok yaitu h}ifz} al-nasl yang berartimenjaga keturunan 

yang mana dalam h}ifz} al-nasl menjelaskan dalam peringkat pertama d}aru>ri>yah 

yang disyariatkan nikah dan dilarang untuk berzina.117Sedangkan Pernikahan 

wanita hamil yang ada di dalam Desa tersebut adalah dari asal perbuatan zina 

seorang perempuan yang masih perawan dengan seorang laki-laki yang 

menghamilinya. 

Berbeda dengan penetapan dalam pertimbanganj Fatwa MUI No.1 Tahun 

2012 tentang kedudukan hasil anak zina merupakan bantahan penyebutan 

nasab kepada ayah biologisnya.Sehingga metode pendekatan maqasid syari’ah 

bertujuan untuk tidak merugikan pihak anak yang lahir yang lahir diluar nikah, 
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Suyatno, Dasar-Dasar Ilmu  Fiqh  Dan Ushul Fiqh(Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 
2011), 153. 
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namun lebih pada mencegahan agar tidak terjadi perzinaan yang 

mengakibatkanadanya anak di luar nikah.118 

2. Analisis status pernikahan dan status anak hamil di luar nikah di desa 

Majasem kecamatan Kendal kabupaten Ngawi di tinjau dari fiqih dan 

peraturan perundang-undangan. 

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi 

hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang 

bukan mahram.Dari  penjelasan Susiana selaku pelaku mengatakan bahwa 

pernikahan yang  ada di Desa Majasem yang jelaskan dari  para pelaku nikah 

hamil tidak mengetahui hukum pada kasus nikah hamil baik secara hukum 

Islam maupun hukum positif, hanya mengikuti saran yang diberikan pada 

masyarakat. 

Ada dua macam wanita hamil,  Hamil oleh suami dan hamil karena 

zina. Wanita yang hamil oleh suaminya, kemudian dia bercerai, maka tidak 

boleh menikah dengan laki-laki lain kecuali setelah melahirkan. Adapun 

wanita hamil karena zina maka boleh menikah dengan laki-laki yang 

menghamilinya maupun dengan laki-laki lain. Dan dari data yang 

dipaparkan bahwa wanita hamil yang ada di desa Majasem adalah hamil 

karena zina bisa dikatakan hamil di luar pernikahan. 

Menurut Bapak semin dalam proses pelaksanaan pernikahan 

terhadap wanita yang hamil di luar nikah tokoh masyarakat di Desa 

                                                           
118

Fatwa Majelis  Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina 
dan perlakuan terhadapnya. Rekomendasi kepada pemerintah.  
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Majasem dilakukan sudah sesuai rukun dan syarat dalam suatu pernikahan 

yaitu: 

6. Adanya calon suami  yang akan melakukan perkawinan. 

7. Adanya calon  istri yang akan melakukan 

perkawinan.119 

8. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. 

9. Adanya dua orang saksi 

10. Sighat akad nikah120 

Kemudian dalam menjelasakan status hukum  kawin hamil, terdapat 

persamaan antara Hukum Islam, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan 

Kompilasi Hukum Islam. Ketiga hukum tersebut membolehkan kedua pelaku 

zina untuk melangsungkan pernikahan, dan status hubungan mereka pun 

adalah sah, karena zina tidak menghalangi untuk adanya perkawinan. 

Istilah anak luar nikah tak disebutkan dengan tegas dalam undang 

perkawinan No.1 tahun 1974, Pasal 42 hanya menegaskan tentang status anak 

yang sah.Maka dalam konteks ini digunakan logika argumentum a contrario 

bahwa anak di luar nikah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan 

yang sah. Kondisi bisa terjadi disebabkan oleh:  

a. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tetapi wanita tersebut tidak 

mempunyai perkawinan dengan pria yang menghamilinya. 
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Slamet Abidin dan Aminudin, Fiqih Munakahat 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 65.  
120Ibid,. 66 
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b. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita kelahiran tersebut diketahui 

dan dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu 

atau kedua ibu bapaknya itu masih terdapat ikatan perkawinan lain. 

c. Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian 

tetapi anak yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan 

pria yang buka suaminya. Ada kemungkinan anak ini dapat diterima 

oleh kedua belah pihak secara wajar jika wanita yang melahirkan itu 

kawin dengan pria yang menghamilinya. 

 Dari keterangan Bapak semin selaku modin Desa menyatakan bahwa 

stautus anak, jika anak yang lahir 6 bulan setelah akad nikah berusia 

kandungan 3 bulan saat nikah, maka si anak otomatis dinasabkan pada 

ayahnya tanpa harus ada ikrar tersendiri. Namun jika si jabang bayi lahir 

sebelum  bulan keenam setelah pernikahan berate usia kandungan lebih dari 3 

bulan saat menikah, maka ayahnya dipandang perlu melakukan ikrar yaitu 

menyatakan secara tegas bahwa sianak memang benar-benar darah 

dagingnya. 

Pernikahan wanita hamil di luar nikah tokoh masyarakat yaitu Bapak 

Semin modin di Desa Majasem mengatakan dalam melaksanakan 

pernikahannya yaitu wanita hamil  tersebut harus menikahkan pria yang 

menghamilinya. Hal ini sesuai dengan teori yang ada di hukum Islam yang 

menjelaskan bahwa Hukum kawin hamil karena zina wanita hamil di luar 

nikah harus menikah dengan pria yang mengahamilinya.sebagaimana 

dijelaskan dalam al-Qur’an surat An-Nur ayat 3 yang berbunyi:  
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 أَو انا إِال زهحكنةُ ال يانِيّالزرِكَةً وشم ةً أَوانِيإال ز حكنانِي ال يّالز

نِنيمؤلَى الْمع كذَل رِّمحو رِكشم 

 

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan 
yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina 
tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki 
musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang 
mukmin.” (Q.S. An-Nur ayat: 3)121 

 
Namun menurut Bapak sarmin selaku sesepuh Desa berpendapat 

dalam menikahi wanita hamil di luar nikah yang menyatakan bahwa,  Jika 

diketahui seorang wanita sedang hamil, maka ia tidak boleh dinikahi hingga 

melahirkan kandungannya. Bahkan berdasarkan pendapat sebagian ulama 

di antaranya Al Imam Ahmad bin Hambal, kalau sampai terjadi akad nikah, 

maka akadnya tersebut dianggap tidak sah.122 

Imam Abu Hanifah berpendapat, boleh mengawini perempuan 

hamil dari perbuatan zina dengan syarat kalau yang mengawini itu buka 

laki-laki yang mengahamilinya, tidak boleh menggaulinya sehingga ia 

melahirkan. Imam Malik dan Imam Ahmad Ibnu Hambal berpendapat, 

tidak boleh mengawini perempuan hamil dari perbuatan zina oleh laki-laki 

yang bukan menghamilinya, kecuali telah melahirkan dan telah habis masa 

iddah-nya. Imam Ahmad menambahkan satu syarat lagi selain syarat 

tersebut, bahwa boleh menikahi perempuan dari perbuatan zina oleh laki-

                                                           
121 Al-Qur’an., 24: 3. 
122

Abdul Wahid Faizat Tamimi, Hamil Di Luar Nikah(Yogyakarta: Gema Ilmu, 2015),45. 
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laki yang bukan menghamilinya, yaitu perempuan hamil itu telah tobat dari 

perbuatan maksiatnya da jika ia belum tobat, maka tidak boleh 

mengawininya, meskipun telah habis masa iddah-nya.123 

Sedangkan dalam KHI Pasal 53 ayat (1) dapat dimaknai bahwa 

wanita hamil  dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya karena 

dan dapat pula tidak dikawinkan dengan pria yang menghamilinya Karena 

ada konsenkuensi pada penggunaan kata “dapat”, kemudian terkait pada ayat 

(2) yang menyebabkan bahwa perkawinan dengan wanita hamil pada ayat 

(1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu menunggu kelahiran 

anaknya, karena pada kasus wanita hamil di luar nikah tidak dapat ketentuan 

iddah.124 

Berbeda dengan hukum perdata barat BW, apabila sesorang 

dinyatakan oleh hakim karena zina, maka orang tersebut tidak dapat 

dikawinkan dengan teman pezinanya, artinya wanita yang hamil tersebut 

tidak biasa dikawini oleh yang menghamilinya.Adapun ketika mereka tetap 

melangsungkan pernikahann, maka menurut BW perkawinan tersebut tidak 

sah. 

Bapak semin selaku modin  di Desa Majasem dalam menangani 

wanita nikah hamil harus melakukan akad dua kali meskipun akad yang 

pertama telah sesuai dengan rukun dan syarat namun harus ada akad kembali 

setelah anak yang dikandungnya lahir. Akad dua kali yang dilakukan tokoh 

                                                           
123 Huzaemah Tahido Yanggo, Fikih Perempuan Konteporer (Bogor: Galia Indonesia, 

2010) 58.  
124 Nurul Irfan, Nasab dan status Anak dalam Hukum Islam (Jakarta: Amza, 2012), 166-

167. 
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masyarakat Desa Majasem yaitu dengan cara dinikahkan siri kemudian 

setelah anaknya lahir baru dinikahan di KUA atau dicatatkan. Hal ini tidak 

sesuai dengan teori KHI yang di dalam KHI pasal 53 ayat (2) yang 

menjelaskan bahwa perkawinan dengan wanita hamil pada ayat (1) dapat 

dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu menunggu kelahiran anaknya, 

karena pada kasus wanita hamil di luar nikah tidak dapat ketentuan 

iddah.125Dan dalam ayat (3) dijelaskan Dengan dilangsungkannya 

perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang 

setelah anak yang dikandungnya lahir.  Anak di luar nikah tidak tau apa-apa, 

lahirkan dalam keadaan suci dan tidak berdosa seharusnya orang tua yang 

harus menanggung dosa tersebut bukan anak yang dilahirkan karena 

pergaulan bebas dan berbagai  contoh lainnya. 

Bapak sarmin selaku sesepuh Desa Majasem dalam memaknai 

pernikahan siri yang dilakukan oleh para pelaku nikah hamil tidak lepas 

dengan dinamika di antara dimensi-dimensi yang ada disekitar, seperti 

halnya sebuah perilaku kesadaran, pertimbangan, rasionalitas disamping 

norma-norma yang telah dianut sehingga terjadinya pernikahan siri tidak 

bisa lepas dari keadaan  para maupun bentuk dari masyarakat. Sehingga 

nikah siri yang dilakukan adalah untuk menutupi aib dan agar keluarga si 

wanita tidak malu dan tidak di jauhi warga lain. 

Di lihat dari keterangan di atas tidak sesuai jika dilihat dari aspek 

pernikahannya nikah siri tetap sah menurut ketentuan syariat dan pelakunya 

                                                           
125Ibid,. 167. 
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tidak boleh di anggap melakukan kemaksiatan. Tetapi berkaitan pencatatan 

pernikahan dilembaga pencatatan Negara ini sangat penting karena sejalan 

dengan perkembangan zaman dinamika yang terus berubah maka banyak 

sekali perubahan-perubahan  yang terjadi dan salah satu bentuk 

pembeharuan hukum kekeluargaan Islam yang dimuat dalam pencatatan di 

Negara. Sebagaimana yang diatur dalam KHI pada Pasal 5 ayat (1) maupun 

di dalam  Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: 

“tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undang 

yang berlaku.”126Secara hukum juga berdampak pada anak yang lahir dari 

perkawinan yang tidak dicatatkan, kelahirannya tidak dicatatkan pula secara 

hukum. Tidak sahnya perkawinan siri menurut hukum negara memiliki 

dampak negative terhadap hak-hak sipil dan keperdataan anaknya yaitu:  

a. Status anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dimata hukum tidak 

dianggap sebagai anak tidak sah, konsenkuensinya 

b. Anak hanya mempunyai hubungan hukum perdata dengan ibu dan 

keluarga ibunya. 

c. Anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya 

d. Dalam akta kelahiran, status anak dianggap sebagai anak di luar nikah, 

sehingga hanya dicantumkan  nama ibu yang melahirkannya.127 

 

 

                                                           
126

Dr. H. Amiur  Naruddin , MA, hukum perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada 
Media, 2004) hal 121-123. 

127 Djubaedah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat menurut 
HukumTertulis di Indonesia dan Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hal 259. 
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Implimentasi perlindungan hukum terhadap anak diluar kawin pasca 

putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-YIII/2010, berlaku serta merta 

sehingga ketentuan yang lama yang mengatur hubungan keperdataan, antara 

anak di luar nikah hanya kepada pihak ibunya atau keluarga ibunya menjadi 

tidak berlaku dan anak di luar nikah telah dipersamakan status dan 

hukumnya. 

Sedangkan dalam hukum perdata barat BW terdapat ketentuan yang 

berbeda dengan hukum tersebut, menurut BW, anak yang dilahirkan dari 

benih di luar perkawinan yang sah tidak dapat diakui sebagai anak yang sah. 

Kemudian dalam pasal 42 Undang-undang Perdata dan pasal 99 KHL 

didalamnya yang menjadi  ukuran sah atau tidaknya adalah seorang anak 

dilihat pada waktu lahirnya tanpa memperhitungkan kapan konsepsi terjadi. 

Dan yang menjadi kontrovensi adalah anak yang sah lahir dari perkawinan 

yang sah.Dalam hal ini menghiraukan terjadinya konsepsi si anak di dalam 

Rahim. 

Selain menentukan status anak berdasarkan perkawinan, status anak 

yang sah menurut Undang-undang Perdata KAI adalah dibuktikan dengan 

akta kelahiran yang dikeluarkan yang berwenang.Penetrapan ini bertujuan 

untuk menentukan kedudukan anak dan lai-lain.Dalam hal ini Undang-

undang Perdata dan KHI sama-sama melakukan inovasi hukum yang 

mengacu kepada maslaha mursalah, dengan adanya akata kelahiran tersebut. 
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Menurut Bapak Sarmin dalam pernikahan wanita hamil di luar nikah di 

Desa Majasem dalam ber ijtihad dan sangat berhati-hati karna pendapat para 

ulama ada yang membolehkan untuk menikah dan juga ada yang tidak 

membolehkan menikah setelah anak yang dikandungnya lahir, maka tokoh 

masyarakat mengambil ijtihat dari pendapat madzhab Imam Maliki bahwa 

perempuan hamil karena zina maka tidak boleh digauli karena terdapat 

iddah bagi wanita tersebut sehingga tidak sah sampai melahirkan. Hal ini 

bisa dibuktikan dalam al-Qur’an surat ath-Thalaq ayat 4: 

فَع متبتار إِن كُمائنِس نيضِ محالْم نم نسئي يالالئرٍ وهثَالثَةُ أَش ّنهتّد

 لْ لَهعجي قِ اللَّهّتي نمو ّنلَهمح نعضأَنْ ي ّنلُهالِ أَجماألح أُوالتو نضحي ي لَمالالئو

 من أَمرِه يسرا

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) 
di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 
iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) 
perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang 
hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan 
kandungannya.Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah 
menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”128 

Dari ayat di atas Imam Maliki dan Ahmad Ibn Hanbal berpendapat 

bahwa ayat tersebut dikaitkan dengan iddah wanita hamil, setelah iddah 

selesai yaitu melahirkan anaknya harus ada lagi pengulangan nikah. 

 

 

                                                           
128

Al-Qur’an., 65:4. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan. 

1. Bahwa Maqasid Asy-Syari’ah, memandang   pernikahan wanita hamil di 

luar nikah  seperti halnya yang  terjadi di Desa Majasem Kecamatan 

Kendal sesuai hal ini karena wanita tersebut harus segera  dinikahkan 

terkait dengan masalah pencatatan pernikahan yang sesuai dengan 

Undang-undang dan keselamatan anak yang dikandungnya  dalam negara 

dan untuk menjaga eksistensi dari ad-daruriyyat al khamsahtersebut. 

2. Dalam menjelasakan status hukum  kawin hamil, terdapat persamaan 

antara Fiqih , Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum 

Islam. Ketiga hukum tersebut membolehkan kedua pelaku zina untuk 

melangsungkan pernikahan, dan status hubungan mereka pun adalah sah, 

karena zina tidak memghalangi untuk adanya perkawinan.Berbeda dengan 

hukum  perdata barat BW, apabila sesorang dinyatakan oleh hakim karena 

zina, maka orang tersebut tidak dapat dikawinkan dengan teman 

pezinanya, artinya wanita yang hamil tersebut tidak biasa dikawini oleh 

yang menghamilinya.  

 

B. Saran  

1.  Terkait Maqasid shari’ah untuk tokoh masyrakat di Desa Majasem perlu 

adanya kesadaran hukum dalam memahami suatu hukum dengan tidak  

hanya secara tekstual semata melainkan memahami hukum komperhensif 

didukung dengan pendekatan dengan pendekatan filsafat hukum, agar 

tidak terjadi salah pemahaman terhadap suatu peraturan hukum. 
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2. Terkait status anak di Desa Majasem harusnya ada bijakan untuk segera 

dinikahkan di KUA tidak perlu dinikahkan secara siri karena terkait akte 

untuk anak dan pernikahan yang sah secara agama dan negara. 
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