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ABSTRAK 

Wibowo, Sugeng. 2018. Analisis Maqa>s}id Shari>’ah Terhadap Pasal 53 KHI Tentang 
Perkawinan Wanita Hamil. Skripsi. Jurusan Ahwal Syakhshiyyah, Fakultas 

Syari’ah, Institut Agama Islam  Negeri (IAIN) Ponorogo. Dosen Pembimbing :   

Drs. H. A. Rodli Makmun , M.Ag. 

Kata Kunci: Kawin Hamil, Kompilasi Hukum Islam, Maqa>s}id Shari>’ah, Manfaat, 

Mafsa>dah  

 Ketentuan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam mengatur kebolehan wanita hamil 

untuk melangsungkan perkawinan dengan pria yang menghamilinya. Namun pasal tersebut 

tidak mengatur secara tegas tentang siapa yang menjadi pasangan si wanita tersebut, karna 

kata “dapat” dalam pasal tersebut masih bersifat ambigu dan multitafsir. Sehingga dapat 

memberikan peluang bagi pelaku zina. Hal ini menjadi masalah dengan banyaknya 

kehamilan di luar nikah, bukan hanya menyangkut sah atau tidaknya perkawinan tersebut 

namun yang lebih penting yang harus menjadi perhatian adalah apa yang menjadi landasan 

pertimbangan hukum munculnya peraturan pasal 53 KHI tersebut. Kajian tersebut dapat 

diketahui melalui pendekatan Maqa>s}id Shari>’ah yang secara implementasinya menitik 
beratkan pada aspek kemaslahatan pokok yang harus dipelihara yakni: hifz ad-din, hifz an-

nafs, hifz al-aql, hifz an-nasl, dan hifz al-mal, dan ketika Maqa>s}id Shari’ah ini digunakan 
untuk mengkaji Pasal 53 KHI di harapkan terjadi korelasi yang integratif antara teks (dalil) 

dengan konteks sehingga mampu menghasilkan hasil pemikiran dan pemahaman yang 

komprehensif dan aktual mengenai kebolehan kawin hamil dengan segala 

pertimbangannya.  

Untuk itu peneliti meneliti permasalahan di atas dengan mengambil rumusan 

masalah: 1. bagaimana analisis Maqa>s}id Shari>’ah terhadap dasar hukum perkawinan 

wanita hamil dalam pasal 53 KHI?, dan 2. bagaimana analisis Maqa>s}id Shari’ah terhadap 
manfaat dan mafsadah perkawinan wanita hamil dalam pasal 53 KHI?  

 Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum 

normatif dan bersifat deskriptif-analitik. Metode pengumpulan data menggunakan telaah 

literatur atau dokumentasi dan sumber-sumber yang mendukung, kemudian data yang 

terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini 

menggunakan tiga pendekatan, yaitu: pendekatan normatif, pendekatan yuridis, dan 

pendekatan filosofis. 

 Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa : 1. Ketentuan pasal 53 KHI ayat (1) 

membolehkan wanita hamil di luar nikah melangsungkan pernikahan dengan pria yang 

menghamilinya, ketentuan tersebut didasari dengan pertimbangan untuk menjaga 

kemaslahatan bagi wanita hamil dan bayi yang dikandungnya (hifz an-na<fs dan hifz an-
nasl) dengan memposisikan keduanya dalam tingkatan daruriyyat. 2. manfaat dan 

mafsadah Pasal 53 KHI : a. Pasal 53 KHI mengandung manfaat untuk menjaga 

kehormatan wanita hamil dan masa depan anak yang di kandungnya, sehingga memiliki 

status dan hak-haknya sebagaimana mestinya, manfaat-manfaat tersebut termasuk dalam 

kategori kemaslahatan yang bersifat hajiyyat. b. Mafsadah dari pasal 53 KHI tersebut 

adalah belum bisa menekan secara signifikan angka kasus hamil di luar nikah. Maka perlu 

ada pembaharuan peraturan yang tegas dan jelas tanpa ada kalimat ambigu yang 

memungkinkan multi tafsir seperti pasal 53 KHI, demi adanya kepastian hukum yang jelas. 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Manusia  diciptakan  sebagai  makhluk  sosial,  yaitu  makhluk  yang  

tidak bisa  hidup  sendiri,  yang  membutuhkan  orang  lain  dalam  mengarungi  

bahtera kehidupan  ini.  Salah  satu  jalan  dalam  mengarungi  kehidupan  adalah  

dengan adanya  sebuah  pernikahan.  Dalam  pandangan  hukum  Islam,  

pernikahan merupakan  ikatan  atau  akad  yang  sangat  kuat  (mitsaqan  

ghalidzan)  dalam ketentuan  sebagai  ikatan  lahir  batin  seorang  suami  dan  

istri  untuk  menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.1 

  Ketentuan dan tujuan mulia dari perkawinan ini sesuai dengan hakikat 

manusia sebagai makhluk yang terhormat. Salah satu upaya untuk menjaga 

kehormatan manusia tersebut adalah dengan cara di lakukannya pembinaan 

terhadap hubungan antar manusia dengan baik yang sesuai dengan fitrah dan 

kedudukannya sebagai manusia. Oleh karena itu disinilah pentingnya di lakukan 

pembinaan hubungan yang legal untuk menjaga kehormatan manusia. Dalam hal 

ini, lembaga perkawinan yang bertugas dan bertangung jawab dalam membentuk 

hubungan yang legal antar manusia dalam melakukan perkawinan tersebut 

memiliki peranan yang sangat penting.   

                                                             
1Muhammad  M.  Dlori,  Jeratan  Nikah  Dini,  Wabah  Pergaulan,  cet.  ke -1, (Yogyakarta: 

Binar Press,  2005), hlm.7. 



 

 

  Kendati demikian, dalam perkembangan selanjutnya lembaga 

perkawinan selalu menghadapi tantangan, bahkan bisa terancam eksistensinya 

ketika dihadapkan pada problem sosial yang mencoba mengusik kesakralan 

institusinya. Salah satu problem social tersebut adalah munculnya masalah 

kehamilan di luar nikah. Problem ini menjadi semakin bertambah rumit ketika 

dalam kehidupan sosial ternyata kasus ini banyak terjadi di kalangan masyarakat. 

Permasalahannya ternyata tidak hanya menyangkut masalah perbuatan zina dari 

para pelaku dan hukuman hudud atas perbuatannya saja, melainkan pula 

menyangkut status bayi yang ada dalam kandungannya.2 Dalam konteks ini pula 

yang menjadi permasalahan pokok adalah mengenai status hukum pelaksanaan 

perkawinan dalam kondisi hamil tersebut.  

  Ada beberapa pendapat mengenai permasalahan perkawinan akibat 

hamil tersebut Imam Muhammad bin Idris asy-Syafii’i dan ulama madzab 

Syafi’iyyah berpendapat bahwa perkawinan tersebut adalah boleh dan 

menganggap sah perkawinannya. Abu Hanifah pun berpendapat demikian, namun 

dengan menambahakan persyaratan kebolehan wanita hamil dinikahkan tetapi 

tidak boleh melakukan hubungan intim sebelum ia melahirkan. Pendapat 

sebaliknya dikemukakan oleh Imam Malik bin Anas dan Imam Ahmad bin 

Hanbal yang berpendapat mengharamkan pelaksanaan nikah akibat hamil duluan. 

Pernikahan dianggap sah apabila bayi dikandung telah lahir.3  

                                                             
2 Sayyid Qutb, Tafsir fi Zilalil Qur’an (Beirut: Darus Syuruq, 1987). 24-55. 

3 A. Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Islam (Bandung: al-Bayan, 1995), 58. 



 

 

  Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada pasal 53 dijelaskan 

tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi perempuan yang hamil diluar 

nikah akibat zina, dengan pria yang menghamilinya. Ketentuan dalam KHI ini 

sama sekali tidak menggugurkan status zina bagi pelakunya, meskipun telah 

dilakukan perkawinan setelah terjadi kehamilan di luar nikah. Hal ini akan 

semakin bertambah rumit ketika permasalahan dihubungkan pula pada status anak 

yang dilahirkan kemudian.4 

  Dalam pasal 42 Undang-Undang No. 1 1974 Tentang perkawinan 

menyebutkan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai 

akibat perkawinan yang sah,5 dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan 

bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah.6 

Namun hal ini terdapat pengecualian dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam 

yang menyebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.7 Beberapa pendapat di atas 

menunjukkan bahwa masalah perkawinan bagi wanita hami akibat zina 

merupakan hal yang kontroversial dan sangat rumit. 

  Setiap ketentuan hukum ataupun peraturan pasti memiliki tujuan, 

begitu pula hukum-hukum dalam Islam, termasuk di dalamnya adalah masalah 

hukum kawin hamil dalam Islam. Tujuan hukum inilah yang sering disebut 

                                                             
4 Kumpulan keputusan hukum Islam yang diputuskan oleh Departemen Agama Republik 

Indonesia dan disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia. 
5 Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

6 Pasal 99 KHI poin (a). 

7 Pasal 100 KHI. 



 

 

dengan maqa>s}id shari>’ah. Maqa>s}id shari>’ah sendiri identik dengan kajian filsafat 

hukum Islam. Suatu ketetapan hukum atau peraturan idealnya selalu diiringi 

dengan tujuan-tujuan tertentu. Dengan demikian penerapan dari sebuah peraturan 

tersebut tidak menimbulkan bias makna dan tujuan yang hendak dicapai, terutama 

dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil’alamin.8 

  Secara bahasa maqa>s}id shari>’ah terdiri dari dua kata, yaitu maqa>s}id 

dan shari>’ah. maqa>s}id merupakan kata jama’ dari ma>qs}udun yang berarti 

kesengajaan, atau tujuan. Sedangkan shari>’ah secara bahasa berarti jalan menuju 

sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat dikatakan pula sebagai jalan 

menuju sumber pokok kehidupan. Sedangkan shari>’ah secara istilah sebagaimana 

disebutkan misalnya dijelaskan oleh Mahmud Syaltut bahwa syari’at adalah 

aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani bagi manusia dalam 

mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia, baik sesama muslim 

maupun non muslim, alam serta seluruh kehidupan. Dengan demikian maqa>s}id 

shari>’ah adalah tujuan-tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT, yang 

disyariatkan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia.9 Adapun tujuan 

disyariatkan hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia dan 

sekaligus untuk menghindari mafsadah baik di dunia maupun di 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 pokok tersebut adalah: agama (hifz} ad-din), jiwa (hifz} an-nafs), 

                                                             
8 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 123 
9 Ibid, 124-125 



 

 

akal (hifz} al-aql), keturunan (hifz} an-nasl), dan harta (hifz} al-Mal). Terkait 

dengan penerapan hukum, maka kelima unsur pokok itu dibedakan lagi menjadi 

tiga tingkat, yaitu: d}aruriyyat, h}ajiyyat dan tah}siniyyat.10 

  Sebagaimana kita tahu bahwa maqa>s}id shari>’ah secara operasional 

menitik beratkan pada aspek kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat 

dengan mempertimbangkan  lima unsur yang harus dipelihara yakni: agama, jiwa, 

akal, keturunan dan harta. Penggunaan metode maqa>s}id shari>’ah bertujuan untuk 

memecahkann persoalan-persoalan hukum kontemporer  yang terkadang kasusnya 

tidak diatur secara eksplisit oleh Al-Qur’an dan Hadist.11 

  Permasalahan hamil di luar nikah  ini sebenarnya merupakan masalah 

klasik yang sudah pernah dibahas oleh ulama terdahulu, namun seiring 

berkembangnya zaman ternyata masalah ini pun masih menjadi problem dari 

sejak zaman dahulu ketika zaman rasulullah hingga zaman sekarang dan mungkin 

akan terus ada hingga saat ini dalam rangka mencari solusi hukumnya. 

  Di satu sisi, kebolehan bagi wania hamil untuk melangsungkan 

perkawinan adalah bermaksud untuk menyelamatkan status hidup dan nasib bayi 

yang dikandungnya, agar setelah lahir mendapatkan hak yang sama dan 

menghindari dari perlakuan diskriminatif. Namun, di sisi lain, kebolehan bagi 

wanita hamil diluar nikah untuk melangsungkan perkawinan  terkadang bisa 

menimbulakan kemadharatan, diantaranya yaitu menjadi salah satu penyebab 

meningkatnya kasus perzinaan yang dapat merusak tatanan kehidupan 

                                                             
10 Ibid, 125 
11 Ibid, 123-124. 



 

 

bermasyarakat. Kasus perzinaan ini semakin hari kian banyak terjadi dan hal ini 

pun sudah banyak terjadi mulai dari kehidupan perkotaan hingga merambah ke 

desa-desa. Dua persoalan inilah yang sering menjadi landasan kasus perkawinan 

bagi wanita hamil diluar nikah akibat zina. 

  Permasalahan kawin hamil akibat zina sendiri merupakan 

permasalahan yang termasuk dalam wilayah khilafiyyah, sehingga tidak menutup 

kemungkinan terjadi perbedaan pendapat. Untuk itu pembahasan akan difokuskan 

dari segi landasan hukum yang digunakan dan juga argumentasi yang dipakai. Hal 

ini dikarenakan tidak menutup kemungkinan untuk memperluas cara berfikir 

dalam pembacaan teks (dalil) dengan menggunakan pendekatan kontektual, 

sehingga diharapkan terjadi korelasi yang integratif antara teks (dalil) dengan 

konteks. Dan juga diharapkan mampu menghasilkan  hasil pemikiran yang 

komperhensif dan actual. 

  Oleh karena itu penulis  tertarik untuk mengadakan penelitian pustaka 

yang  berjudul: “ANALISIS MAQA>S}ID SHARI>’AH TERHADAP PASAL 53 

KHI TENTANG PERKAWINAN WANITA HAMIL”. 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana analisis maqa>s}id shari>’ah terhadap dasar hukum perkawinan 

wanita hamil dalam pasal 53 KHI?  



 

 

2. Bagaimana analisis maqa>s}id shari>’ah terhadap manfaat dan mafsadah 

perkawinan wanita hamil dalam pasal 53 KHI?  

C. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak 

dicapai peneliti yaitu: 

1. Untuk mengetahui analisis maqa>s}id shari>’ah terhadap dasar hukum perkawinan 

wanita hamil dalam pasal 53 KHI.  

2. Untuk mengetahui analisis maqa>s}id shari>’ah terhadap manfaat dan mafsadah 

perkawinan wanita hamil dalam pasal 53 KHI. 

D. Manfaat Penelitian    

1. Secara teoritis  

1) Memperkaya wawasan tentang hukum Islam mengenai kawin hamil menurut 

apa yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam. 

2) Memberi sumbangan akademis dalam hal keilmuan hukum Islam, terlebih 

permasalahan tersebut ditinjau secara yuridis dengan sudut pandang maqa>s}id 

shari>’ah. 

E. Telaah Penelitian Terdahulu 

   Telaah pustaka pada penelitan ini pada dasarnya adalah untuk 

mendapatkan gambaraan hubungan topik yang akan diteliti dengan peneletian 

yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga tidak 

ada pengulangan materi secara mutlak. Adapun rujukan penelitiaan terdahulu pada 

penilitian ini yaitu : 



 

 

1. Dalam skripsi yang ditulis oleh Umi Salwati (2012, Jurusan Syari’ah, Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo) yang berjudul “Pandangan 

Ulama NU Ponorogo Terhadap Kawin Tutup Untuk Wanita Hamil”. Skripsi ini 

dilatar belakangi oleh maraknya fenomena pernikahan yang dilaksanakan pada 

saat mempelai perempuan sedang hamil. Hal ini terjadi karena adanya 

pergaulan bebas, berupa maraknya perzinaan (free-sex) dikalangan muda-mudi 

karena mereka befikir pragmatis dan toleran. Metode yang digunakan yaitu 

dengan metode wawancara, kemudian hasil wawancara itu dianalisis untuk 

ditarik kesimpulan mengenai status kawin tutup.untuk mengungkap kan hal 

tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: (1) bagaimana 

tipologi pandangan ulama NU Ponorogo terhaap kasus kawin tutup untuk 

wanita hamil?. (2) bagaimana argumentasi ulama NU Ponorogo dalam 

menanggapi kasus kawin turup untuk wanita hamil?.12 Untuk menjawab 

pertanyaan tersebut penulis melakukan penelitian terhadap ulama NU 

Ponorogo menggunakan metodologi penelitian kualitatif jenis penelitian 

lapangan dengan menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan data. 

Dari pembahasan skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Tipologi 

pandangan ulama NU Ponorogo adalah tradisionalistik dan reformistik. 

Sebagaimana diungkapkan Mulyadi Kartanegara, yaitu selain berpegang pada 

ajaran Islam tetapi tidak menolak adanya hukum baru agar sesuai dengan 

perkembangan zaman. Sebagaimana diungkapkan Abudin Nata, pendapat 

                                                             
12 Umi Salwati, “Pandangan Ulama NU Ponorogo Terhadap Kawin Tutup Untuk Wanita 

Hamil”, (Jurusan Syari’ah, STAIN Po, 2012). 



 

 

seperti ini tergolong Islam rasional yaitu menggunakan akal fikiran dalam 

memperkuat argument ajaran agama tetapi tetap berpedoman pada Al-Qur’an 

dan Hadits, dan selalu mencari hikmah yang dapat diterima akal dari suatu 

ajaran agama. (2) Argumentasi ulama NU Ponorogo tentang kawin tutup yaitu 

demi maslahah mursalah dan di-qiyas-kan dengan dalil-dalil yang ada yang 

menjelaskan bahwa dalam Al-Qur’an tidak dijelaskan tentang pengharaman 

menikahi wanita yang hamil, asalkan wanita bukan golongan yang haram 

dinikahi. Dan perbuatan yang haram (perzinaan) itu tidak menyebabkan 

haramnya perbuatan yang halal (pernikahan). Itulah yang menjadi alas an 

mereka membolehkan kawin tutup.13 

2. Dalam skripsi yang ditulis oleh Nasrulloh Ridlo Ilhami (2010, Jurusan 

Syari’ah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo) yang 

berjudul “Ragam Pemikiran Tokoh Muhammadiyah Ponorogo Tentang 

Perkawinan Wanita Hamil”. Skripsi ini merupakan penelitian yang mengkaji 

masalah nikah hamil, yaitu pernikahan yang pada saat dilangsungkan akand 

nikah mempelai perempuan telah hamil akibat perzinaan sebelumnya. Hal ini 

dilatar belakangi oleh maraknya fenomena pernikahan yang dilaksanakan pada 

saat mempelai perempuan sedang hamil. Tujuan utama kajian ini adalah 

menganalisis pandangan tokoh Muhammadiyah Ponorogo mengenai 

pandangan mereka terhadap nikah hamil.14 Dengan metode wawancara 

terstruktur dengan tokoh Muhammadiyah Ponorogo, studi ini dikaji dengan 

                                                             
13 Ibid 
14 Nasrulloh Ridlo Ilhami, “Ragam Pemikiran Tokoh Muhammadiyah Ponorogo Tentang 

Perkawinan wanita Hamil”, (Jurusan Syari’ah, STAIN Po, 2010). 



 

 

metode kualitatif,yaitu menganalisis pandangan tokoh Muhammadiyah 

Ponorogo terhadap pernikahan wanita hamil. Datanya diperoleh melalui 

wawancara terstruktur dan terbuka dengan tokoh Muhammadiyah Ponorogo. 

Hasil wawancara itu kemudian dianalisis untuk ditarik kesimpulan mengenai 

status hukum nikah hamil. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa para tokoh 

Muhammadiyah Ponorogo, berbeda pandangan dalam menilai pelaksanaan 

nikah hamil. Dari penelitian dihasilkan pandangan yang melarang dan 

pandangan yang memperbolehkan dengan landasan masing-masing. 

Pandangan yang melarang nikah hamil berpandangan bahwa wanita hamil 

harus menyelesaikan masa iddahnya yaitu melahirkan kemudian menikah, an 

mereka juga berdasarkan pada mafsadah  (efek negatif) dari nikah hamil 

tersebut, berupa maraknya przinaan (free-sex) dikalangan muda-mudi karena 

mereka berfikir prakmatis dan toleran, bahwa kalau nantinya ternyata hamil 

juga bisa menikah dan anaknya bisa diakui sebagai anak yang sah. Realitas ini 

berlangsung terus menerus bagaikan lingkaran syetan yang tidak ada henti-

hentinya karna nikah hamil di perbolehkan akan ditiru oleh orang lain. 

Sedangkan dari pandangan yang memperbolehkan nikah hamil alasan 

utamanya untuk melinbdunggi si anak supaya memperoleh haknya secara utuh 

dari bapaknya dan kemashlahatan yang di dapat, dan mereka juga beralasan 

bahwa yang telah hamil sebelum nikah bukanlah wanita yang haram untuk 

dinikahi, melihat sebab-sebab keharaman untuk menikah hanya pada hubungan 

nasab, hubungan susuan, hubungan pernikahan, sehingga wanita yang hamil 

sebelum menikah tidak termasuk ke dalam golongan ini. Mereka juga 



 

 

beralasan bahwa masa idah bagi wanita hamil hanya berlaku bagi wanita yang 

di cerai suaminya.15        

F. Metode Penelitian    

  Metode penelitian merupakan  suatu cara bertindak menurut system aturan 

atau tatanan yang  bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana rasional dan terarah, 

sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.16 Maka dari itu penelitian ini 

menggunakan metode-metode sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

 Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, 

maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif atau 

penelitian hukum kepustakaan, karena penelitian ini membahas Undang-

Undang Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan wanita hamil 

di luar nikah. 

2. Sifat Penelitian 

  Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Deskriftif berarti 

menggambarkan dengan cara mempelajari masalah-masalah dalam 

masyarakat, serta tata cara yang berlaku termasuk tentang hubungan, kegiatan-

kegiatan, sikap-sikap, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan 

berpengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.17 Analitik adalah jalan yang 

dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan 

                                                             
15 Ibid 
16 Mufidah, Metode-Metode Filsafat (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 10. 

17 Ibid, 54. 



 

 

perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara 

pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh 

kejelasan mengenai halnya.18 Diharapkan dengan deskriptif-analitik, mampu 

memberikan penjelasan yang komprehensif dalam memaparkan penelitian 

yang dibahas dalam skripsi ini. 

 

3. Sumber Data 

  Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah 

subyek dari mana data dapat diperoleh. Penelitian hukum ini dilakukan dengan 

cara meneliti bahan pustaka, sehingga penelitian ini dinamakan dengan 

penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam 

ilmu penelitian digolongkan sebagai jenis data sekunder.19  

  Selain itu pada penelitian hukum normatif ini, tidak diperlukan 

penyusunan atau perumusan hipotesa. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan jenis sumber data sekunder. Kemudian sumber data sekunder ini 

dibagi oleh peneliti menjadi: 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat meliputi: 

1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53 Tentang Perkawinan Wanita 

Hamil. 

2) Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: 

Akademika Pressindo, 1992. 

                                                             
18 Sudarto, Metode Penelitian Filsafat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996) 47. 

19 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 23-24. 



 

 

3) Hamka Haq, Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam 

Kitab al-Muwafaqat, Jakarta: Erlangga, 2007. 

4) Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syai’ah , Jakarta: Amzah, 

2009. 

b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer, seperti:  

1) Yusuf Al-Qardhawi, Fiqih Maqashid Syari’ah, alih bahasa Babul Fikri, 

cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007. 

2) Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Logos Wacana 

Ilmu, 1997. 

3) Muhammad Thahir bin ‘Asyur, Maqasid al-Syari’ah al—Islamiyyah, 

Amman: Dar al-Fikr, 2001. 

4) Wahbah az-Zuhaili, Usul al-Fiqh al-Islami, cet. Ke-1, Damaskus: Dar al 

Fikr, 1986. 

5) Allal al-Fasi, Maqashid Syari’ah al-Islamiyyah wa Karimuha, cet. Ke-1, 

Mesir: Dar al-Ma’arif, 1971. 

6) Ahmad Raisuni, Nazariyyat al-maqashid al-syari’ah ‘inda al-Imam al-

Syatibi, Riyad: International Islamic Publising house, 1995. 

7) Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhamy As-Syatibi, 

al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah, Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1416 H/ 

1960 M. 

8) Ibrahim bin Musa al-Girnaty Asty-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul as-

Syari’ah, Dar al-Ma’arif, tt. 



 

 

9) Ahmad Rafiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, cet. Ke-1, 

Yogyakarta: Gema Media, 2001. 

10) Cek Hasan Bisri, “Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum 

Nasional”, dalam Cik Hasan Bisri (ed.), Kompilasi Hukum Islam dan 

Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional, cet. Ke-2, Jakarta: 

Logos Wacana Ilmu, 1999. 

11) Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia : Akar 

Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya, cet, Ke-1, Jakarta: Gema Insani 

Press, 1996. 

12) Imam Sudiyat, Hukum Adat: Sketsa Asas, cet, Ke-2, Yogyakarta: 

Liberti, 1981. 

  Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti 

Ensiklopedia maupun kamus. 

4. Metode Pengumpulan Data 

  Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi, yaitu dengan caa mencari data dari beberapa buku yang 

berkaitan dengan tema yang akan diteliti.20 Adapun sumber yang berkaitan 

adalah buku-buku yang memuat tentang permasalahan kawin hamil, termasuk 

pula undang-undang atau peraturan yang terikat, dan buku-buku tentang 

maqa>s}id shari>’ah, ataupun data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

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

1992), 131. 



 

 

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya yang mendukung 

pengumpulan data yang akan di bahas dalam penelitian ini. 

5. Pendekatan Penelitian 

  Pendekatan dalan penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu: 

pertama, pendekatan normative, yaitu menggunakan tolak ukur agama, baik itu 

bersumber dari mash (al-Qur’an dan al-Hadis) maupun juga kaidah fiqh dan 

ushul fiqh, dengan penjelasan pendapat para ulama fiqh Imam Madzab yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Kedua, pendekatan yuridis, 

pendekatan ini digunakan untuk memahami permasalahan kawin hamil dari 

perspektif hukum positif, baik berupa undang-undang maupun peraturan 

hukum lainnya, dengan cara menelusuri landasan hukumnya berikut pula 

metode istinbat hukum yang digunakan. Ketiga, pendekatan filosofis, 

digunakan untuk menganalisis teks agar mendapatkan makna yang mendalam 

sampai ke akar permasalahan sebenarnya. Pendekatan ini dipakai mengingat 

permasalahan yang diteliti akan ditinjau dari sudut pandang maqa>s}id shari>’ah 

yang banyak membutuhkan penalaran dalam upaya memahami makna yang 

tekandung di balik teks. 

6. Pengolahan Data 

  Data-data yang diperoleh selama penelitian rencananya akan diolah 

dengan tahap-tahap sebagai berikut: 

a. Editing 

 Cara ini harus pertama kali dilakukan dengan meneliti kembali catatan 

atau informasi yang diperoleh dari data-data pustaka untuk mengetahui 



 

 

apakah catatan atau informasi tersebut sudah cukup baik atau belum dan dapat 

segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. 

b. Classifiying 

 Seluruh data baik yang berasal dari informan, komentar peneliti 

sendiri, dan dokumen yang berkaitan hendaknya dibaca dan ditelaah 

(diklasifikasikan) secara mendalam. 

c. Verifying  

 Langkah dan kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini untuk 

memperoleh data dan informasi dari data-data pustaha harus di Cross-check 

kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca. 

 Dari berbagai data yang diperoleh dari penelitian ini, maka tahap 

berikutnya adalah analisis data untuk memperoleh kesimpulan akhir hasil 

penelitian ini. Analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut 

dapat ditafsirkan. Analisis data merupakan rangkaian data penelaahan, 

pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah 

fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. 

  Menurut Lexy J. Maleong terdapat beberapa cara untuk menguji 

keabsahan data. Salah satunya adalah metode Triangulasi, yaitu teknik 

pengecekan atau pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain. Atau dengan kata lain teknik ini membandingkan keadaan dan 

perspektif seseorang dengan isi suatu dokumen yang berkaitan seperti buku 

dan literatur lainnya. Tahap berikutnya adalah tahapan concluding. Hal ini 

merupakan pengambilan kesimpulan dari suatu proses penulisan yang 



 

 

menghasilkan suatu jawaban atas semua pertanyaan yang menjadi generalisasi 

yang telah dipaparkan dibagian latar belakang.  

7. Analisis Data 

  Analisis data merupakan proses pengaturan urutan data, mengorganisir 

ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan 

dapat dirumuskan hipotesis kerja yang digunakan untuk menganalisis data.21 

Untuk menganalisis data yang terkumpul, penyusun menggunakan analisis 

deskriftif-kualitatif. Data yang diperoleh berupa kumpulan karya tulis atau 

komentar orang atau perilaku yang diamati yang di dokumentasikan melalui 

proses pencatatan akan diperluas dan disusun dalam teks. Cara berfikir yang 

dipakai dalam penelitian ini aladah instrument berfikir induktif dan deduktif.22 

  Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis 

datanya, bagi penelitian hukum normatif yang tidak hanya mengenal data 

sekunder saja, yang terdiri dari bahan bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis 

bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang 

dikenal dalam ilmu hukum. 

G. Sistematika Pembahasan   

 Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang urutan dari 

pembahasan ini sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh, maka penulis 

                                                             
21 Lexy Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosda Karya, 2002), 112. 

22 Syaifuddin Azwar, Metode Penelitian, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 40. 



 

 

membagi penulisan skripsi ini menjadi lima bab dengan sistematika sebagai mana 

dibawah ini:  

 Bab pertama, berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka 

terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

 Bab kedua, menjelaskan tentang pengertian maqa>s}id shari>’ah, dalam hal 

hukum. Pada bab ini menjelaskan tentang dasar normatif yang menjadi pijakan 

dalam menentukan maqa>s}id shari>’ah dan urgensi maqa>s}id shari>’ah dalam sebuah 

hukum sekaligus metode yang digunakan dalam memahami maqa>s}id shari>’ah. 

 Bab ketiga, memaparkan tentang hukum perkawinan wanita hamil dalam 

Pasal 53 KHI. Pada bab ini penyusun mencoba memaparkan tentang latar 

belakang dan metode yang di gunakan dalam penyusunan KHI sekaligus dasar 

hukum yang digunakan dalam merumuskan ketentuan Pasal 53 KHI yang 

mengatur tentang kawin hamil. Dan pada bab ini pula dijelaskan mengenai 

konsep hukum pada Pasal 53 KHI.  

 Bab keempat, memuat tentang analisis maqa>s}id shari>’ah terhadap dasar 

hukum perkawinan wanita hamil dalam pasal 53 KHI serta analisis maqa>s}id 

shari>’ah terhadap manfaat dan mafsadah perkawinan wanita hamil dalam pasal 53 

KHI.  

 Bab kelima, penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran 

dalam penelitian. 

 



 

 

BAB II 

MAQA<S}ID SHARI>’AH 

 

A. Pengertian Maqa>s}id shari>’ah 

Setiap hukum, baik berupa perintah maupun larangan pasti memiliki 

makna dan tujuan yang pasti yang terkandung dari hukum tersebut. Hukum tanpa 

adanya tujuan yang jelas maka akan membuat hukum itu terasa hampa akan nilai 

filosofis. Begitu pula hukum-hukum yang Allah syari’atkan semuanya memiliki 

tujuan dan maksud yang terkandung di dalamnya, sehingga membuat hukum itu 

terasa bermakna. Tujuan dan makna yang terkandung inilah yang sering kita 

kenal dengan istilah maqa>s}id shari>’ah . 

Secara etimologis (bahasa), maqa>s}id shari>’ah terdiri dari dua kata yakni 

maqa>s}id dan shari>’ah. Maqa>s}id sendiri secara bahasa merupakan bentuk jamak 

(plural) dari kata maqs}ad, yang merupakan masdar mimi dari fi’il qas}ada. Maka 

dapat dikatakan: qas}ada-yaqs}idu-qas}dan-wa maqs}adan. Arti kata al-qas}}du dan 

kata al-maqs}adu memiliki arti yang sama, yakni: berpegang teguh, condong, 

mendatangi sesuatu dan menuju.23 Namun, dapat juga diartikan dengan 

menyengaja atau bermaksud kepada (qasada ilaihi).24 

                                                             
23 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-munawwir, cet. Ke-1 (Surabaya: Pustaka Pregresif, 

1997) hlm. 1124. Lihat pula, Abu Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, Mu’jam Maqayis alughat 

(bairut: Dar al-Fikr, 1399H/ 1979M), V: 59. 
24 Mahmud Yunus, ‘Kamus Arab-Indonesia’, PT. Mahmud Yunus Wadzuryah: Jakarta, 1990, 

hal.243. Lihat pula, Ibn Manzur,Lisan al-‘Arab (Mesir:, Dar al-Ma’arif,tt), V:3643. 



 

 

Sedangkan kata shari>’ah secara bahasa mengandung arti: tempat atau jalan 

menuju ke sumber air.25 Yakni tempat sumber air yang tidak pernah terputus dan 

orang datang kesana tidak memerlukan alat.26 Selain itu asy-shari>’ah   berasal dari 

akar kata shara’a, yashri’u, shar’an yang berarti memulai pelaksanaan sesuatu 

pekerjaan,27 dengan demikian ash-shari’ah mempunyai pengertian pekerjaan 

yang baru mulai di laksanakan. Shara’a juga berarti menjelaskan, menerangkan 

dan menunjukkan jalan. Shar’a lahum syar’an berarti mereka telah menunjukkan 

jalan kepada mereka atau bermakna sama yang berarti menunjukkan jalan atau 

peraturan.28 Sedangkan secara istilah, shariat adalah hukum yang di tetapkan oleh 

Allah bagi hamba-nya tentang urusan agama atau hukum yang di tetapkan dan di 

perintahkan oleh Allah baik berupa ibadah (shaum, shalat, haji, zakat dan seluruh 

amal kebaikan) atau muamalah yang menggerakkan kehidupan manusia 

(jual,beli,nikah dan lain-lain).29 

Dari pengertian di atas, dapat di pahami bahwa maqa>s}id shari>’ah secara istilah 

mengandung pengertian: tujuan-tujuan yang hendak di capai dari suatu penetapan 

hukum. Beberapa ulama pun telah mencoba untuk mendefinisikan maqa>s}id 

shari>’ah dengan berbagai argumennya. Imam al-Shatibi tidak menyatakan definisi 

dari maqa>s}id shari>’ah  secara eksplisit, namun beliau hanya  menjelaskan tentang 

macam-macam maqa>s}id shari>’ah  dan pengertian secara garis besar bahwa al-

                                                             
25 Totok, Kamus Ushul Fiqh (Jakarta: Dana Bakti Waqakaf, 2005), hlm. 97. Lihat pula, 

Ibrahim Musthafa, al-Mu’jam al-Wasit (Teheran: al-Maktabah Islamiyyah,t.t) I: 728. 
26 Yusuf Al-Qardhawi, Fiqih Maqashid Syari’ah, terj. Babul Fikri, cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka 

al-Kautsar, 2007), 12. 
27 Hasbi Umar, Nalar Fiqih Kontomporer (Jakarta: Gunung Persada Press, 2007), 36. 
28 Ibid. 
29 Yusuf Al-Qardhawi, Fiqih Maqashid Syari’ah, 12. 



 

 

maqa>s}id asy-shari>’ah  bermakna tujuan hukum yang disyariatkan oleh Allah.30 

Ibnu Qayyim al-Jawziyyah menegaskan bahwa penerapan syari’ah berdasarkan 

pada hikmah-hikmah dan maslahah-maslahah untuk manusia baik di dunia 

maupun di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku bedasarkan kepada perubahan 

dan perkembangan zaman dan tepat tidak lain adalah untuk menjamin syari’ah 

agar dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia.31  

Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa maqa>s}id shari>’ah  adalah nilai-

nilai dan sasaran syara’ yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari 

hukum-hukumnya sebagaimana ia mengungkapkan: 

 اوهي اومعدمها احكامه جميع فى للشارع الملحودة واألحدف اْلمعانى هي الشرعة مقاصد
 الغايه من الشريعة واالسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من احكامها.32

Sedangkan ‘Allal al-Fani memberikan pengertian yang hampir sama 

mengenai maqa>s}id shari>’ah  dengan pernyataan:   

المراد بمقا صد الشريعة الغاية منها واالسرارالتي وضعها الشارع عند كل حكم من 
 احكامها.33

Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia 

syari’ah, yang ditetapkan oleh Syari’ dalam setiap ketentuan hukum.34 Sedangkan 

Yusuf Al-Qardhawi mendefinisikan maqa>s}id shari>’ah  sebagai tujuan yang 

menjadi target teks dan hukum-hukum partikuler untuk direalisasikan dalam 

kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan dan mubah, untuk individu, 

                                                             
30 Muhammad Thahir bin ‘Asyur, Maqasid al-Syari’ah al—Islamiyyah (Amman: Dar al-Fikr, 

2001), 5. 
31 Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, I’LAM AL-Muwaqqi’in (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 

1996), III: 37. 
32 Wahbah az-Zuhaili, Usul al-Fiqh al-Islami, cet. Ke-1 (Damaskus: Dar al Fikr, 1986), II: 

225. 
33 Allal al-Fasi, Maqashid Syari’qah al-Islamiyyah wa Karimuha, cet. Ke-1 (Mesir: Dar al-

Ma’arif, 1971) 128.S. 
34 Wahbah az-Zuhaili, Usul al-Fiqh al-Islami, II: 225. 



 

 

keluarga, jamaah dan umat, atau juga disebut dengan hikmat-hikmat yang 

menjadi tujuan ditetapkannya hukum, baik yang diharuskan ataupun tidak.35 

Karena dalam setiap hukum yang disyari’atkan Allah kepada hambanya pasti 

terdapat hikmah yaitu tujuan luhur yang ada di balik hukum itu sendiri.36 

Hal yang sama dijelaskan dijelaskan pula oleh al’Izz bin ‘Abdu al-Salam, 

yang berpendapat bahwa syari’at itu semuanya memiliki dan mengandung nilai 

maslahah yang tujuannya adalah menolak kejahatan, keburukan (mafsadah) 

ataupun untuk menarik kebaikan.37 Sedangkan Nuruddin Mukhtar al-Khadimi, 

berpendapat bahwa maqa>s}id sebagai prinsip Islam yang lima yaitu menjaga 

agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.38 Kedua pengertian inilah, baik shari>’ah 

maupun maqas}id, keduanya merupakan suatu kesatuan yanng bertujuan untuk 

menciptakan maslahah bagi manusia. 

Muhammad Thahrir ibn ‘Asyur berpendapat bahwa maqa>s}id shari>’ah  

adalah segala pengertian yang dapat dilihat atau dimengerti dari hukum-hukum 

yang disyari’atkan, baik secara keseluruhan ataupun sebagian.39 Menurut beliau 

maqa>s}id shari>’ah   terbagi menjadi dua garis besar, yaitu: maqa>s}id umum dan 

maqa>s}id khusus. maqa>s}id umum, dapat dilihat dari hukum-hukum yang 

melibatkan semua individu secara umum, sedangkan maqa>s}id khusus, adalah cara 

                                                             
35 Yusuf Al-Qardhawi, Fiqih Maqashid Syari’ah, 17-18. 
36 Ibid., 19. 
37 Al-Izz bin Abdu al-Salam, Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam (Beirut: Dar Ma’arif, t.t) 

I: 9. 
38 Nuruddin Mukhtar al-Khadimi, Al-ijtihad al-Maqasidi (Qatar:ttp, 1998), 50. 
39 Muhammad Thahir bin ‘Asyur, Maqasid al-Syari’ah al—Islamiyyah,..., 190-194. 



 

 

yang dilakukan oleh syari’ah untuk merealisasikan kepentingan umum melalui 

tindakan seseorang.40 

Kajian tentang ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang 

menarik. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya kajian ini menjadi kajian 

utama dalam filsafat hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah 

maqa>s}id shari>’ah  identik dengan istilah filsafat hukum Islam.41 Hal ini 

disebabkan karena kajian ini melibatkan pertanyaan kritis mengenai tujuan 

ditetapkannya suatu hukum.  Filsafat hukun Islam sebagaimana filsafat pada 

umumnya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjangkau oleh ilmu 

hukum. Tugas filsafat hukum Islam pun sama seperti halnya tugas filsafat pada 

umumnya yang mempunyai dua tugas yakni: tugas kritis dan tugas konstruktif.42 

B. Sejarah Munculnya Maqa>s}id shari>’ah   

Sejarah perkembangan maqa>s}id shari>’ah  sendiri sudah ada dan mulai 

dilakukan penelaahan secara intensif setelah Rasulullah wafat. Penelaahan 

maqa>s}id shari>’ah  sebenarnya sudah mendapat perhatian yang intensif setelah 

Rasulullah wafat. Para sahabat dihadapkan kepada berbagai persoalan baru yang 

lebih kompleks dan juga perubahan sosial yang belum pernah terjadi di masa 

Rasulullah masih hidup. Perubahan sosial yang dimaksud diantaranya adalah 

perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu kehidupan 

sistem sosial masyarakat yang mempengaruhi perkembangan sisatem sosialnya, 

termasuk pula nilai-nilai, pola-pola kelakuan yang berlaku diantara kelompok 
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41 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 123. 
42 Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam (Bandung:UNISBA Press, 1995), 15. 



 

 

masyarakat tertentu.43 Perubahan-perubahan seperti ini menuntut para sahabat dan 

umat yang datang di zaman setelahnya untuk lebih kreatif dan hati-hati dalam 

memecahkan problematika hukum yang ada. Kreatifitas tersebut salah satunya 

dengan cqara melakukan penelaahan lebih mendalam mengenai maqa>s}id shari>’ah  

sebagai teroboson dalam mencari solusi dan upaya antisipasi terhadap perubahan 

sosial yang terjadi. 

Sahabat Nabi yang paling sering melakukan kreasi dalam bidang hukum 

sebagai implikasi dari perubahan dan persoalan hukum adalah sahabat Umar bin 

Khattab.44 Salah satu contoh yang sering dikemukakan oleh para ulama ushul 

dalam mengenai pengucapan talaq tiga sekaligus dalam satu majlis yang jatuh 

menjadi tiga. Sejak masa Nabi Saw, kemudian masa pemerintahan Abu Bakar as-

Shiddiq hingga awal masa pemerintahan Umar bin Khattab, pengucapan talaq 

sekalipun diucapkan talaq tiga sekaligus, tetap terhitung jatuh talaq satu. Namun 

setelah melihat perubahan sosial yang ada ditengah kehidupan masyarakat pada 

zaman itu banyak suami yang terkesan mempermainkan talaq yang 

mengakibatkan isterinya menderita. Maka dari itu Umar bin Khattab memutuskan 

bahwa pengucapan atau penjatuhan talaq tiga sekaligus itu dianggap jatuh tiga.45 

Keputusan Umar bin Khattab tersebut adalah bertujuan untuk menutup 

peluang terjadinya tindakan semena-mena para suami yang pada wqaktu itu 

                                                             
43 Soerjono Soekanto, Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: Rajawali Press, 1980), 89. 
44 Sebenarnya masih banyak sahabat Nabi yang melakukan kreasi hukum menggunakan 

tinjauan maqashid syari’ah sebagai terobosan solusi terhadap perubahan dan persoalan baru yang 

datang kemudian. Namun diantara para sahabat yang lain, Umar bin Khattab merupakan salah seorang 

sahabat yang termashur dalam hal fatwa hukum mengingat beliau merupakan Khulafa’ Rashidun yang 

ketiga yang fatwanya selalu mendapat perhatian lebih. 
45 Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buthi, ad-Dawabit Maslahat fi as-Syari’ah al-Islmiyyah 

(Beirut: Muassasah ar-Risalah,1977),140-141. 



 

 

sewenang-wenang menjatuhkan talaq kepada isteri-isteri mereka. Selain itu juga 

untuk menjaga eksistensi dari fungsi talaq itu sendiri dan mengembalikan pada 

fungsi yang sebenarnya. Hasil dari keputusan itu memperlihatkan bahwa talaq 

sebagai hak suami dan tidak diselewengkan sebagai alat untuk menganiaya 

isteri.46 

Pertimbangan maqas}id terlihat dalam ijtihad yang dilakukan Umar bin 

Khattab pada kasus di atas. Umar bin Khattab jelas melakukan perubahan dalam 

melakukan pembaruan ijtihad hukum Islam yang dikondisikan dengan keadaan 

situasi dan kondisi masyarakat pada saat itu yang umumnya menganggap main-

main dalam masalah talaq, dan hal itu berbeda dengan hukum talaq pada awal 

masa Rasulullah sampai masa pemerintahan Umar bin Khattab. Maka dari itu, 

ijtihad yang dilakukan Umar bin Khattab tersebut sesuai dengan kaidah fiqh yang 

menyatakan bahwa “perubahan suatu fatwa (hukum) itu tergaantung pada 

perubahan zaman, keadaan tempat dan kebiasaan masyarakat itu”.47 Kaidah 

tersebut berbunyi: 

 تغير االحكام بتغير االمكنة واالزمنة واالحوال.48

  Pada perkembangan selanjutnya penelaahan terhadap maqa>s}id shari>’ah  semakin 

mendapat perhatian di kalangan ulama ushul. Salah satu dari ulama ushul tersebut adalah 

Imam al-Juwaini, dengan nama lengkap al-Imam al-Haramain al-Ma’ali ‘Abdu al-Malik 

bin ‘Abdullah bin Yusuf al-Juwaini, yang dapat dikatakan sebagai ulama ahli ushul yang 

                                                             
 46 Amir Mu’allim dan Yusdani, Konfigurasi pemikiran Islam (Yogyakarta: UII Press, 1999), 

41.  
47 Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, I’lam al-Muwaqqi’in, III: 14. 
48 Ibid. 



 

 

pertama kali meletakkan dasar kajian tentang maqa>s}id shari>’ah  ini. Imam al-Juwaini 

berpendapat bahwa: 

“orang-orang yang tidak mampu memahami dengan baik tujuan Allah dalam 

memberikan perintah dan larangan-Nya, maka ia belum dipandang mampu dalam 

menetapkan atau melakukan istinbath hukum-hukum syari’at.”49 

 

Pada masa selanjutnya muncul Imam Syatibi yang menjelaskan lebih terperinci 

mengenai maqa>s}id shari>’ah  di dalam berbagai kitab karangannya salah satunya adalah 

kitab al-Muwafaqat. Beliaupun menekankan bahwa upaya penggalian hukum shara’ itu 

dapat berhasil dilakukan secara optimal apabila seorang mujtahid itu memahami maqa>s}id 

shari>’ah .50 

Istilah al-maqas}id menurut Ahmad Raisuni, pertama kali di gunakan oleh al-

Thurmudzi al-Hakim,ulama yang pernah hidup pada abad ke-3 Hijriyah. Dialah yang 

menurut Raisuni, merupakan orang yang pertama kali menyuarakan maqa>s}id shari>’ah  

melalui buku-bukunyaseperti al-Shalah wa maqa>s}id, al-Ha>j wa A>s}raruh, al-‘Illa>h, Ila al-

sya ri>’ah  , Ila al-Ubud i>yyah, dan juga bukunya yang berjudul al-Faruq yang kemudian 

diaopsi oleh Imam al-Qarafi menjadi judul buku karangannya.51 

Setelah al-Hakim kemudian muncul Abu Manshur al-Maturidi (w. 333H) dengan 

karyanya ma’khad al-syara’, di susul kemudian oleh Abu Bakar al-Qaffal al-syasyi (w. 

365H) dengan bukunya usul fiqh, dan Mahasin al-Syari’ah. Setelah al-Qaffal muncul 

Abu Bakar al-Ahbari (w. 375 H) dan juga al-Baqilaniy (w. 403 H), masing-masing 

                                                             
49 Al-Imam al-Haramain al-Ma’ali ‘Abdu al-Malik bin ‘Abdullah bin Yusuf al-Juwaini, al-

Burhan fi Ushul al-fiqh (Kairo: Dar al-Anshar, 1400 H), I : 295.  
50 Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhamy As-Syatibi, al-Muwafaqat fi 

Ushul al-Syari’ah (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1416 H/ 1960 M), IV:89.  
51 Ahmad Raisuni, Nazariyyat al-maqashid al-syari’ah, 39-71. 



 

 

dengan karyanya Mas’a>lah al-jawab wa al-Dalail wa al-‘illah, dan al-Taqrib wa al-

Irsyad fi Tartib Thuruq al-Ijtihad. Sepeninggal al-Baqilaniy, kemudian muncullah al-

Juwainiy, al-Ghozali, ar-Razi, al-Amidi, Ibn Hajib, al-Baidhawi, al-Asnawi, Ibn Subki, 

Ibn Abdissalam, al-Qarafi, at-Thufi, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.52 

Adapun menurut Hammadiy al-‘Ubaidy, orang yang pertama kali membahas 

maqa>s}id shari>’ah  adalah Ibrahim an-Nakha’I (w.96 H), seorang Tabi’in sekaligus guru 

dari Hammad ibn Sulaiman, guru dari Imam Abu Hanifah. 

Setelah itu lalu mucul al-Ghazali, ‘Izzuddin ‘Abdu al-Salam, Najmuddin at-

Thufi, dan terakhir adalah Imam asy-Syatibi.53 

C. Dasar Hukum Maqa>s}id shari>’ah  

Ada beberapa dalil Nash baik dari Al-Qur’an maupun as-Sunnah yang 

mengisyaratkan tentang adanya maqa>s}id shari>’ah . Beberapa ayat al-Qur’an yang 

menunjukkan tentang konsep maqa>s}id shari>’ah , sebagai berikut: 

                        

“Adakah kamu kira, bahwa Kami menjadikan kamu dengan percuma (main-

main) saja dan kamu tiada akan kembali kepada kami?” (QS. Al-Mu’minun (23): 

115).  54  

                 

 “Tiadalah Aku jadikan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah 

kepadaKu” (QS. Az-Zariyat (51): 56). 55 

                                                             
52 Ibid,. 
53 Hammadiy al-‘ubaidiy, Asy-Syatibi wa Maqashid Syari’ah (Tripoli: al-Jamhariyyah al-

Uzma, 1992),134. 
54 Mahmud Yunus, Qur’an Karim surat Al-Mu’minun (23): 115 (Jakarta: PT. Hidakarya 

Agung, 1957), 509. 



 

 

                                

                     

  “Bacakanlah (Ya Muhammad) apa-apa yang diwahyukan kepadamu, diantara 

kitab, dan dirikanlah sembahyang. Sesungguhnya sembahyang itu melarang 

memperbuat yang keji  dan yang mungkar. Sesungguhnya mengingat Allah 

terlebih besar (faedhnya). Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu 

usahakan.”  (QS. Al-Ankabut (29): 45).56
  

 

                    

“Kamu mendapat hidup dengan (peraturan) qisas itu, hai orang-orang yang 

mempunyai akal, mudah-mudahan kamu bertaqwa.” (QS. Al-Baqarah (2): 179). 
57 

                                

“Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa diantara 

kamu yang lebih baik amalannya, dan Dia Maha perkasa lagi Pengampun.” (QS. 

Al-Mulk (57): 2).58
  

             

“Kami tiada mengutus engkau (ya Muhammad), melainkan menjadi rahmat untuk 

semesta alam.” (QS. Al-Anbiya’ (21): 107).59
  

                        

    

                                                                                                                                                                              
 55 Mahmud Yunus, Qur’an Karim surat Az-Zariyat (51): 56 (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 

1957), 777. 
56 Mahmud Yunus, Qur’an Karim surat Al-Ankabut (29): 45 (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 

1957), 589. 
57 Mahmud Yunus, Qur’an Karim surat Al-Baqarah (2): 179 (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 

1957), 37. 
58 Mahmud Yunus, Qur’an Karim surat Al-Mulk (57): 2 (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 

1957), 841. 
59 Mahmud Yunus, Qur’an Karim surat Al-Anbiya’ (21): 107 (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 

1957),480. 



 

 

“Rasul-rasul itu memberi kabar gembira dan kabar takut, supaya tak ada alasan 

bagi manusia terhadap Allah sesudah (diutusNya) rasul-rasul itu. Allah Maha 

perkasa lagi Maha bijaksana.” (QS. An-nisa’ (4): 165).60
  

Adapun darin hadis yang berkaitan dengan maqa>s}id shari>’ah  salah 

satunya adalah sebagai berikut: 

 بالّصوم ليهفع يستطع لم ومن, فليتزّوج نهفا الباءة منكم ع استطا من ب الشبا معشر يا

 فانه له وجاء.61
 Hadis di atas terlihat jelas bagaimana menikah diperintahkan dalam Islam. Dan 

tujuan disyariatkan pernikahan adalah untuk kemaslahatan manusia supaya tidak 

terjerumus pada hal-hal yang di haramkan oleh agama seperti zina, prostitusi dan 

lain-lain. Alasannya adalah dengan pernikahan itu mampu menjaga mata dan 

memelihara kemaluan dari hal-hal yang di larang oleh agama yang bisa merusak 

nilai-nilai moral kemanusiaan. Sedangkan bagi yang belum ada kesanggupan 

untuk melakukan pernikahan maka di anjurkan untuk berpuasa sebab dengan 

berpuasa mampu mengurangi dan mengendalikan nafsu yang membara. 

Adapun hadis-hadis lain yang masih berkaitan dengan maqa>s}id shari>’ah  

adalah: 

: ارايتم ول هللا صلى هللا عليه وسلم يقولعن ابى هريرة رضي هللا عنه قال سمعت رس

؟ لوان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، هل يبقي من درنه ثنيئ

ايا.قالوااليبقي من درنه شيئ. قال فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحوهللا بها الخط  

528. Dari Abu Hurairah bahwasanya ia mendengar Nabi bersabda, 

“Bagaimanakah menurut kalian jika di depan pintu salah seorang dari kalian ada 

sungai yang ia mandi lima kali tiap hari di dalamnya, apa yang akan kalian 

                                                             
60 Mahmud Yunus, Qur’an Karim surat An-nisa’ (4): 165 (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 

1957),141. 
61 Al-Imam al-Hafiz Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin al-Mughirah al-
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katakana, ‘Apakah ia masih kotor?’ Mereka menjawab, ‘Kotorannya tidak akan 

tersisa sedikitpun.’ Beliau bersabda, ‘Itulah perumpamaan shalat lima waktu. 

Allah menghapus kesalahan-kesalahan dengannya.” 62 

ت الخمس  عليه وسلم: مثل الصلواعن جابر رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا

 كمثل نهر جار غمر على باب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات.

284 – (668) Dari Jabir (Ibnu Abdillah) dia berkata: “Rasulullah SAW 

brsabda: ‘Shalat lima waktu itu seperti sungai yang mengalir deras di 

depan pintu salah seorang dari kalian, setiap hari dia mandi lima kali dari 

sungai itu.” 
63

 

 

D. Urgensi Maqa>s}id shari>’ah  Dalam Sebuah Hukum 

1. Pentingnya Pemahaman Tentang Maqa>s}id shari>’ah  

Pengetahuan tentang maqa>s}id shari>’ah  merupakan hal yang sangat penting, 

yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi al-Qur’an dan as-Sunnah. 

Mampu dijadikan sebagai alat bantu dalam menyelesaikan dalil-Dalil yang terkesan 

bertentangan, dan yang lebih penting lagi adalah untuk menetapkan kasus hukum 

yang tidak tertampung oleh al-Qur’an dan as-Sunnah secara kajian kebahasaan.64 

Pemahaman mengenai maqa>s}id shari>’ah  sangat urgen dilakukan oleh 

seorang ulama mujtahid ketika melakukan istinbath hukum. Karena dengan 

memahami maqa>s}id shari>’ah , maka ia akan dapat memahami apa tujuan Allah dalam 

mensyari’atkan hukum-hukum-Nya. Oleh karena itu Imam asy-Syatibi pun 

menekankan bahwa upaya penggalian hukum syara’ itu dapat berhasil dilakukan 
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kaffarah”, Hadis No. 528, 121. 

 63 Imam Abil Husain Muslim bin Khajaj, Sahih Muslim Jus 1, Hadis No. 668, 297.  
64 M. Zein Satria Effendi, Ushul fiqh (Jakarta: Gramedia, 2004), 237. 



 

 

secara optimal apabila seorang mujtahid itu memahami maqa>s}id shari>’ah .65 Dari 

pemahaman yang ia peroleh tersebut diharapkan ia dan juga kaum muslimin secara 

keseluruhan sebagai mukallaf, mampu menjalankan dan melaksanakan apa yang 

dimaksud dalam sebuah syariat secara baik dan benar. Sebab secara konsep global, 

nash al-Qur’an telah menjelaskan dan mengharuskan agar mukallaf menjalankan 

segala sesuatu yang diperintahkan dalam agama Islam, sehingga ia tetap termasuk 

dalam kategori muslim. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah: 

                         

       

“Ibrahim telah berwasiat kepada anak-aaknya dengan agama iu dan Ya’qub : Hai 

anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama (Islam) untukmu, maka 

janganlah kamu mati, melainkan dalam keadaan muslim.” (QS. Al-Baqarah (2): 

132).66  

Sebagaimana dijelaskan oleh Imam asy-Syhatibi, doktrin maqa>s}id shari>’ah 

menjelaskan bahwa tujuan akhir dari suatu hukum adalah satu yakni maslahat atau 

kebaiakan, kesejahteraan, bagi umat manusia.67 Mengenai maslahat dari maqa>s}id 

shari>’ah ini, ash-Shatibi membatasi menjadi dua maslahat (dawabit al-maslahat). 

Pertama, maslahat itu harus bersifat mutlak artinya bukan subyektif ataupun relatif 

yang akan membuat tunduk dan tergantung pada hawa nafsu. Kedua, maslahat harus 
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bersifat universal (kulliyyat), dan sifat universal ini tidak bertentangan dengan 

sebagian sifat parsialnya (juz‘iyyat).68  

Pentingnya pemahaman maqa>s}id shari>’ah terhadap hal-hal yang berkaitan 

dengan hukum, dikarenakan bahwa inti dari maqa>s}id shari>’ah adalah untuk mencapai 

kemaslahatan, karena tujuan dari penetapan hukum Islam adalah untuk menciptakan 

kemaslahatan dalam rangka menjaga atau memelihara tujuan-tujuan syara’.69 Dan 

tujuan-tujuan shara’ yang prinsip harus dipelihara itu adalah: mnenjaga agama, 

menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.70 Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa seorang mukalaf akan dapat memperoleh 

kemaslahatan apabila ia mempunyai kemampuan untuk menjaga eksistensi kelima 

tujuan prinsip di atas dan sebaliknya ia akan mendapatkan kemadharatan apabila ia 

tidak mampu menjaga eksistensi kelima hal prinsip tersebut.71  

Untuk mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan ini pun diperlukan lima 

kriteria pendukung yang harus dipenuhi. Kelima hal yang harus dipenuhi tersebut 

menurut Muhammad Sa’id Ramad}an al-But}i adalah: pertama, memprioritaskan 

tujuan-tujuan syara’, kedua, tidak bertentangan dengan al-Qur’an, ketiga, tidak 

bertentangan dengan as-Sunnah, keempat, tidak bertentangan dengan prinsip qiyas 

karena qiyas merupakan salah satu cara dalam menggali hukum yang intinya adalah 
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 70 Ibid.  
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memberikan kemaslahatan bagi mukallaf, kelima, memperhatikan kemaslahatan yang 

bersifat lebih besar (universal).72 

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa karakter maslahat dari 

maqa>s}id shari>’ah memiliki dua tujuan, yakni: shari’ menghendaki maslahat harus 

mutlak, dan tujuan legislasi (tashri’) adalah untuk menegakkan maslahat di dunia dan 

akhirat.73 Alasan bagi dua pertimbangan di atas adalah bahwa syari’ah harus abadi, 

universal (kuliyah) dan umum (‘amah), dalam segala macam kawajiban 

(takalif),subyek hukum dan kondisi-kondisi (ahwal).74 

2. Pelaksanaan Teori Maqa>s}id shari>’ah di Pengadilan Agama 

Penyelesaian perkara di pengadilan agama tidak bisa lepas dari peran serta 

hakim sebagai pemutus dan penyelesai perkara. Hakim sebagai salah satu bagian 

utama (primary variable) penegak hukum,75 mempunyai peran yang signifikan dalam 

menegakkan prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan. Untuk menegakkan hal 

kebenaran dan keadilan tersebut maka hakim dituntut harus mampu melakukan 

penafsiran terhadap undang-undang secara aktual, agar hukum yang diterapkan 

bersifat adaptabilitas (mampu beradaptasi) dengan perkembangan kondisi waktu dan 

tempat, serta dapat mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat yang 

senantiasa berkembang. Oleh karena itu dalam hal penegakan hukum hakim dituntut 

bukan hanya sebagai pelaksana undang-undang semata (broche de la loi), namun 

juga sebagai penerjemah atau pemberi makna melalui penemuan hukum 
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74 Ibid. 
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(rechtshepping) atau bahkan menciptakan hukum baru (judge made law) melalui 

putusan-putusannya.76 

Maka dari itu, salah satu basis teoritis yang harus dipahami dan dikuasai oleh 

para hakim terutama hakim pengadilan agama dalam rangka menegakkan prinsip 

kebenaran dan keadilan, adalah teori maqa>s}id shari>’ah. Artinya seorang hakim harus 

mampu melakukan analisis filosofis terhadap kasus atau perkara hukum yang 

ditanganinya. Pemeriksaan perkara harus benar-benar menjurus pada inti masalah 

dari kasus atau perkara yang diperiksa, melalui pertanyaan-pertanyaan yang 

berdasarkan pada analisis filosofis demi mendapatkan fakta-fakta hukum yang 

sebenarnya. Begitu pula dalam memeriksa perkara tersebut hakim harus 

menggunakan landasan pemikiran hukum yang berdasarkan pada prinsip-prinsip 

maqa>s}id shari>’ah. Sehingga keputusan yang diambil hakim dapat mendatangkan 

kemaslahatan dan menolak kemadlaratan bagi pihak-pihak yang berperkara. 

Ketelitian perumusan pokok masalah melalui analisis filosofis pendekatan 

maqa>s}id shari>’ah dalam proses pemeriksaan dan penganbilan keputusan hukum oleh 

hakim merupakan kunci penting dari proses penerapan hukum yang tepat dan benar. 

Apabila perumusan pokok masalah salah maka proses selanjutnya pun akan salah.77 

Dalam merumuskan pokok masalah yang perlu diperhatikan adalah melakukan 

identifikasi terhadap perkara yang sedang diperiksa. 

Pengidentifikasian suatu perkara perlu dilakukan agar hakim bisa melakukan 

kategorisasi terhadap perkara yang sedang ia periksa. Setelah masalah teridentifikasi 
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dan kategori perkara pun sudah jelas, maka selanjutnya haklim memilih metode yang 

digunakan dalam memeriksa perkara. Dalam memilih metode dalam pemeriksaan 

perkara, hakim juga harus mempertimbangkan latar belakang timbul suatu perkara 

dan apa penyebab munculnya perkara perkara tersebut. Selain itu pula hakim harus 

melakukan pengumpulan data dan penganalisaan terhadap data yang terkumpul untuk 

mendapatkan fakta hukum yang sebenarnya. 

Sedangkan dalam hal penerapan maqa>s}id shari>’ah dalam memutuskan 

perkara, maka yang menjadi pertimbangan hakim adalah teori kemaslahatan hukum. 

Dengan pengertian bahwa hakim sebagai penerjemah atau pemberi makna melalui 

penemuan hukum (rechtschepping), atau bahkan menciptakan hukum baru (judge 

made law) melalui putusan-putusannya,78 harus mampu mewujudkan kemassalahatan 

bagi masyarakat terutama pihak yang berperkara dalam setiap putusannya. Sehingga 

tidak ada pihak yang merasa menang atau merasa kalah (win and lose), melainkan 

solusi untuk mendapatkan kesepakatan bersama (win win solution). Hal ini penting 

karena putusan hakim harus berprinsip pada mewujudkan kemaslahatan dan menolak 

kemadlaratan bagi pihak-pihak yang berperkara. 

Meskipun sekarang kewenangan absolute Peradilan Agama sudah diperluas 

kewenangannya untuk menyelesaikan masalah sengketa ekonomi syari’ah yang juga 

berkaitan dengan maslahat menjaga harta.79 Tetapi kenyataannya penerapan dari 

prinsip maslahat maqa>s}id shari>’ah di pengadilan agama baru sebatas tiga prinsip 

pokok, yakni: menjaga agama, menjaga keturunan, dan menjaga harta, namun hal 
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tersebut bukan berarti yang lain tidak penting. Hal itu karena memang hingga saat ini 

Pengadilan Agama di Indonesia hanya menerima kasus yang bersifat keperdataan 

hukum Keluarga Islam, maslahat yang lain tetap penting demi menjaga eksistensi 

dari penegakan maqa>s}id shari>’ah itu sendiri. Hal ini dikarenakan ketiga hal tersebut 

tidak dapat berdiri sendiri ataupun dipisahkan dari prinsip kemaslahatan lima hal 

yang pokok (al-kulliyat al-H}amsah) yakni: 

menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga 

harta.80 

Dalam hal memutuskan hukum sebuah perkara, hendaknya hakim juga 

mempertimbangkan kemaslahatan umum. Hakim jangan hanya berpacu pada 

undang-undang semata, melainkan hakim juga perlu mempertimbangkan maslahat 

mursalah dalam melakukan pendekatan metodologi dalam pengkajian hukum Islam 

suatu perkara. Tujuan dari pentingnya memperptimbangkan maslahat mursalah ini 

adalah untuk pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat dan 

upaya mencegah kemadlaratan.81 Hakim hendaknya melakukan pertimbangan 

maslahat mursalah dengan berbagai pendekatan, baik dari sisi filosofis hukum, 

psikologis, sosiologis dan juga hal-hal lain yang membantu dalam menciptakan 

kemaslahatan hukum yang diputuskannya. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh: 
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 درءالمفاسد مقٌدم على جلب المصالح.82

Dari berbagai keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa maqa>s}id 

shari>’ah  memang memiliki beberapa peranan penting dalam proses terjadinya 

hukum, oleh karena itu dapat di sebutkan bahwa beberapa faidah dari adanya 

maqa>s}id shari>’ah dalam sebuah hukum yakni: 

1. maqa>s}id shari>’ah dapat membantu mengetahui hukum-hukum yang bersifat umum 

(kuliyah) maupun parsial (juz’iyah). 

2. Membantu memahami nash-nash syar’i secara benar dalam tataran praktek.    

3. Membatasi makna lafadz yang i maksud secara benar, karna nash-nash yang 

berkaitan dengan hukum sangat vareatif baik lafadz maupun maknanya. maqa>s}id 

shari>’ah berperan dalam membatasi makna yang di maksud sehingga memberikan 

pemahaman yang sesuai. 

4. Kembali ke maqa>s}id shari>’ah, ketika tidak terdapat dalil yang secara pasti dalam al 

qur’an dan sunnah pada masalah-masalah baru atau kontemporer. Sehingga para 

mujtahid merujuk ke maqa>s}id shari>’ah dalam istimbath hukum, setelah 

mengkombinasikannya dengan kiyas, istihsan, istislah dan lain-lain.  

5. maqa>s}id shari>’ah membantu mentarjih sebuah hukum yang terkait dengan 

perbuatan manusia, sehingga mampu menghasilkan hukum yang sesuai dengan 

kondisi masyarakat. 
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E.  Klasifikasi Maqa>s}id Shari>’ah 

Imam as-Syatibi dalam kitabnya yang berjudul al-Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah, 

membagi maqa>s}id shari>’ah menjadi dua bagian secara garis besar, yakni maqa>s}id shari>’ 

dan maqa>s}id Mukalaf.83  maqa>s}id shari>’ adalah tujuan atau maksud Allah dalam 

mensyari’atkan hukum, dan maqa>s}id Mukalaf adalah tujuan syari’at atau hukum bagi 

hamba. 

1. maqa>s}id shari>’ 

maqa>s}id shari>’ adalah tujuan yang di letakkan oleh Allah dalam 

mensyari’atkan hukum. Tujuannya tidak lain adalah mnarik kebaikan dan menolak 

kejahatan di dunia dan akhirat.84 Menurut as-Shatibi, maqa>s}id shari>’ ini sendiri terbagi 

menjadi empat bagian, yaitu: Tujuan Shari>’ (Allah) menciptakan syari>’at, Tujuan 

Shari>’ (Allah) menciptakan syari>’ah untuk dipahami, Tujuan Syari>’ (Allah) 

menjadikan syari>’ah untuk dijalankan atau dipraktekkan, Tujuan Syari>’ (Allah) 

meletakkan mukallaf  di bawah hukum shara’.85 

a). Tujuan Shari’ (Allah) menciptakan shari’at 

menurut Imam asy-Syatibi, Allah SWT. Menciptakan shari’at (aturan 

hukum) dengan tujuan untuk memberikan kebaikan (mas}la>h}ah) dan menghindari 

keburukan (mafsa>dah) bagi manusia, atau dikenaldengan istilah ja>}lb al-ma>s}alih 

wa da>}f’u al-mafa>s}id. Dengan pengertian bahwa Allah menciptakan aturan-aturan 
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ketentuan hukum, tujuannya adalah semata-mata demi kemaslahatan manusia itu 

sendiri.86 

Imam as-Syatibi berpendapat bahwa segala hal yang disyari’atkan oleh Allah 

tidak lepas dari maqa>s}id shari>’ah. As-Syatibi membagi tujuan syari’at menjadi 

tiga kategori yaitu: d}aruriyat (primer), hajiyat (sekunder), dan thahsiniyat 

(tersier).87 Ketiga-tiganya mutlak harus ada dalam sebuah syari’at. Sebab ketiga-

tiganya berhubungan dengan hajat hidup manusia. Ketiga kategori inilah yang 

membangun syari’at atau ketentuan hukum menjadi lebih terarah dan pasti, 

sehingga tidak terasa hampa akan makna dan tujuan. 

1) D}aruriyat  

Kepentingan D}aruriyat lebih sering dikenal dengan kepentingan asas 

atau pokok, sering pula disebut dengan maqa>s}id D}aruriyat atau maslahat 

d}aruriyat. Secara bahasa, daruriyyat mengandung pengertian kebutuhan yang 

mendesak, yaitu dimaksudkan untuk memelihara atau menjaga limaunsu pokok 

yang esensial, dan merupakan tujuan mutlak yang harus ada. Apabila tujuan ini 

tidak ada, maka akan berakibat fatal karena akan mengakibatkan kehancuran 

ataupun kekacauan secara menyeluruh.88 Maka dari itu, as-Shatibi berpendapat 

bahwa kepentingan D}aruriyyat ini merupakan sesuatu yang mutlak dan harus ada 

demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal tersebut tidak ada, 

maka akan menimbulkan kerusakan atau bahkan hilangnya hidup atau 
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kehidupan.89 Dan yang termasuk kedalam kepentingan D}aruriyat ini ada lima, 

antara lain: Agama (ad-din), Jiwa (an-nafs), Akal (al-aql), Keturunan (an-nasb), 

dan harta benda (al-mal). Sehingga kelima hal tersebut sering di kenal dengan 

istilah ad-d}aruriyyat al-khamsah.90 

Asy-Shatibi memberikan pengertian terhadap ketiga peringkat tersebut 

sehingga tampak perbedaan masing-masing dari peringkat tersebut. D}aruriyat 

adalah kebutuhan yang bersifat esensial bagi kebutuhan manusia (primer), yang 

meliputi: kebutuhan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila 

tidak terpenuhi atau tidak terpelihara kebutuhan kebutuhan tersebut maka akan 

berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok tersebut.91 Sebagai contoh 

sederhana, upaya memelihara agama, maka seseorang harus beribadah dengan 

menjalankan perintah agama dan meningalkan hal-hal yang dapat merusaknya. 

Memelihara jiwa, berarti ia harus makan, minum, menjaga kesehatan dengan tidak 

melampaui batas (ishraf). Memelihara akal berarti ia harus belajar 

memberdayakan potensi akal, serta harus menjaga akalnya dengan menjauhi 

perbuatan yang dapat merusak akal. Menjaga keturunan berarti ia harus menikah 

dan menjauhi perbuatan zina. Sedangkan memelihara harta berarti ia harus 

menabung, bermuamalah yang baik, dan tidak melakukan perbuatan buruk seperti 

mencuri, merampok, korupsi, sifat boros, mubadzir, dan lain-lain. 

Kelima hal tersebut, merupakan maslahah yang senantiasa di jaga oleh 

syari’at meskipun dengan jalan dan cara yang berbeda-beda. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa yang di lakukan oleh syari’at adalah meletakkan dua hal penting 

                                                             
89 Abu Ishaq asy-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah, II: 7. 
90 Ibid., 8. 
91 Ibid., 4. 



 

 

yang mendasar yaitu: mewujudkan dan melahirkan hukum, serta menjaga 

kesinambungannya.92 Maka dari itu cara yang dapat di lakukan untuk menjaga 

lima hal yang pokok tadi adalah dengan cara menjaga, memelihara hal-hal yang 

dapat melanggengkan keberadaannya, serta mencegah hal-hal yang dapat 

menyebabkan ketiadaannya. Hal ini perlu di lakukan mengingat kelima hal yang 

pokok tadi merupakan hal yang penting yang mutlak dan harus ada.  

Urutan kelima maslahat d}aruriyyat di atas adalah bersifat ijtihadi> dan 

masuk ke dalam wilayah khilafiyyah. As-Shatibi terkadang lebih mendahulukan 

‘aql dari pada nash, terkadang nasl lebih didahulukan daripada ‘aql, namun yang 

berpendapat bahwa urutan lima hal yang pokok (al-kuliyyat al-khamsah) adalah: 

ad-din, an-nafs, al-‘aql, an-nasl dan al-mal.93 Sedangkan bagi al-Qarafi urutannya 

adalah: an-nufus, al-ansab, al-uqul, an-nasl dan al-mal.94 Meskipun urutan kelima 

hal tersebut masuk ke dalam khilafiyyah, namun yang terpenting adalah cara kerja 

dari kelima hal itu sendiri. Menurut as-Shatibi, lima hal tadi harus dijalankan 

sesuai dengan prioritasnya, yakni agama didahulukan daripada yang lainnya, jiwa 

lebih didahulukan daripada akal keturunan dan harta, akal lebih didahulukan 

daripada keturunan dan harta, baaru selanjutnya keturunan dan terakhir harta.95 

2) H}ajiyyat 

Kepentingan atau maslahat h}ajiyyat secara bahasa berarti kebutuhan. 

Sedangkan secara istilah berarti aspek-aspek hukum yang di butuhkan untuk 

meringankan beban yang teramat berat sehingga hukum dapat di laksanakan tanpa 
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rasa tertekan dan terkekang.96 Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesulitan 

atau dapat memelihara tercapainya lima perkara d}aruriyyat dengan baik. 

Kepentingan h}ajiyat, tidak termasuk kebutuhan esensial seperti kebutuhan 

d}aruriyyat, tetapi kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan 

hidup (sekunder). Pengertian dari kelompok kepentingan hajiyyat ini bisa 

diartikan sebagai kebutuhan yang dilakukan untuk memudahkan kelompok 

d}aruriyat. Kelompok h}ajiyyat ini erat kaitannya dengan rukshah atau keringanan, 

seperti halnya dalam istilah ilmu fiqh. Maka dari itu, karena hal ini berfungsi 

sebagai pendukung dari kepentingan daruriyyat, maka keberadaannya pun 

dibutuhkan. Dengan pengertian apabila faktor h}ajiyyat tidak ada, maka yang 

terjadi adalah kesulitan dalam merealisasi kepentingan d}aruriyyat. 

 Contoh sederhana pada tingkat h}ajiyyat ini adalah, kalau di dalam 

kelompok d}aruriyyat memelihara agama harus diaplikasikan melakukan ibadah, 

maka di dalam kelompok h}ajiyyat bisa diaplikasikan dengan menyediakan sarana 

dan prasarana yang dapat menunjang terlaksananya ibadah tersebut, seperti 

mendirikan masjid, mushola dan sebagainya. Contoh menyediakan sarana dan 

prasarana ini bisa diaplikasikan pula pada kasus pemeliharaan jiwa, akal, 

keturunan dan harta, sesuai dengan porsinya masing-masing. 

3) Tah}siniyyat  

Kepentingan atau maslahat tah}siniyyat, secara bahasa berarti hal-hal 

penyempurna yang dimaksudkan agar manusia dapat mengerjakan yang terbaik 
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dalam rangka menyempurnakan lima perkara pokok tersebut. Sifat dari tujuan 

tah}siniyyat sendiri adalah menuju kepada peningkatan martabat dan 

penyempurnaan dalam hubungan vertikal kepada Tuhannya dan hubungan 

horizontal antar sesama manusia, yang lebih mengacu pada factor estetik atau 

keindahan.97 Oleh karena itu apabila hal ini tidak ada, maka ketiadaanya tidak 

akan menjadikan kehancuran ataupun mempersulit kehidupan melainkan hanya 

mengurangi nilai keindahan atau rasa estetika. Sehingga dalam hal ini, pilihan 

pribadi seseorang sangat dihormati, dan lebih bersifat relatif, sejauh tidak 

bertentangan dengan syari’at.98 

Mengingat bahwa kepentingan atau maslah}at tah}siniyyat merupakan 

kebutuhan yang menunjang meningkatkan martabat seseorang dalam masyarakat 

dan di hadapan Tuhannya sesuai dengan tingkat kepatuhannya, maka kelompok 

tahsiniyyat sering pula di pahami dengan kebutuhan pelengkap (tersier). Aplikasi 

dari tingkat tah}siniyyat ini bisa di urutkan melalui aplikasi tingkatan d}aruriyyat 

dan h}ajiyyat. Pada tingkatan d}aruriyyat adalah berupa ibadah, pada tingkatan 

h}ajiyyat adalah penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan ibadah, 

maka setelah kedua peringkat tersebut terpenuhi, baru kemudian unsure dalam 

tingkatan tahsiniyyat ini bisa di lakukan. Jika di aplikasikan pada pemenuhan 

tingkatan tahsiniyyat dalam rangka memelihara dan melindungi agama, contohnya 

adalah dengan menentukan bentuk arsitek bangunan masjid atau mushola untuk 

tempat shalat. maka bisa di simpulkan bahwa pada pemenuhan kebutuhan  

tah}siniyyat ini lebih bersifat estetik dan tergantung sesuai selera individu yang 
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memenuhinya, sehingga tidak mengedepankan pemaksaan atau penyeragaman 

pada setiap orang yang melaksanakannya. 

Dari ketiga kemaslahatan tadi, yakni d}aruriyyat (primer), h}ajiyyat 

(sekunder) dan tah}siniyyat (tersier), dapat diambil kesimpulan bahwa prinsip-

prinsip maqa>s}id shari>’ah antara lain: 

1. Pembagian maqa>s}id shari>’ah menjadi tiga tingkatan kemaslahatan yakni 

d}aruriyyat (primer), h}ajiyyat (sekunder), dan tah{siniyyat (tersier), yang 

masing-masing diantaranya tidak dapat berdiri sendiri secara parsial melainkan 

saling melengkapi satu sama lain.99 

2. Kemaslahatan d}aruriyyat merupakan kemaslahatan yang terpenting daripada 

kemaslahatan h}ajiyyat dan tah{siniyyat. Apabila kemaslahatan d}aruriyyat 

rusak, maka akan rusak pula kemaslahatan yang lainnya, sebab kemaslahatan 

yang pokok akan mempengaruhi kemaslahatan lain yang mengikutinya.100 

Kemaslahatan d}aruriyyat dapat digambarkan sebagai hal yang fardlu, 

sedangkan h}ajiyyat adalah nafilahnya, dan tah}siyyad adalah perkara penting 

selain nafilah.101 Oleh karena itu menjaga d}aruriyyat lebih didahulukan dari 

pada menjaga h}ajiyyat, sebagaimana kemaslahatan h}ajiyyat lebih didahulukan 

daripada kemaslahatan tah}siniyyat. 

3. Memelihara h}ajiyyat dan tah}siniyyat merupakan bagian dari cara memelihara 

d}aruriyyat. Namun tidak boleh memelihara h}ajiyyat dengan mengorbankan 
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d}aruriyyat ataupun memelihara tah}siniyyat dengan mengorbankan 

d}aruriyyat.102 

4.  Sasaran kemaslahatan yang lima hal pokok, yakni: agama, jiwa, akal, keturunan 

dan harta, harus tersusun menurut skala prioritas masing-masing.103 

5.  Harus mendahulukan kemaslahatan yang lebih penting,104 dengan cara 

mengikuti prinsip-prinsip prioritas dalam maqa>>s}id shari>’ah.105 Dalil yang 

digunakan dalam maqa>s}id shari>’ah pun tidak boleh bertentangan dengan al-

Qur’an dan as-Sunnah.106 

b) Tujuan Syari’ (Allah) menciptakan syari’at untuk dipahami. 

Allah menciptakan syari’at bagi manusia tujuannya diantaranya adalah 

supaya manusia sebagai mukallaf memahami syari’at itu sendiri. Sebab setiap 

hukum (syari’at) pasti memiliki maksud dan tujuan yang harus dipahami untuk 

dapat dilaksanakan dengan baik. Ada dua hal yang ditekankan dalam pembahasan 

ini. 

Pertama, syari’at atau ketentuan hukum yang diturunkan oleh Allah 

berbahasa arab. Maka dari itu, untuk dapat memahaminya harus terlebih dahulu 

memahami seluk beluk ilmu dan tata bahasa arab. Disamping keharusan 

memahami ilmu tata bahasa arab, untuk memahami syari’at dibutuhkan pula ilmu-

ilmu lain sebagai penunjang yang erat kaitannya dengan lisan arab. Contohnya 

ilmu Balaghah, Mantiq, ilmu Ushul Fiqh, dan lain sebagainya. Maka dari itu, ilmu 
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tata bahasa arab dan ilmu Ushul Fiqh menjadi hal yang mutlak harus ada bagi 

setiap mujahid dalam mengkaji suatu hukum. 

Kedua, Syari’at bersifat ummiyyah, maksudnya adalah untuk dapat 

memahami syari’at tidak di butuhkan ilmu-ilmu alam seperti hisab, kimia, 

fisika,biologi, dan lainya. Hal ini di maksudkan agar syari’at mudah di pahami 

oleh semua kalangan manusia. Apabila untuk memahami syari’at harus 

memerlukan bantuan ilmu lain seperti ilmu alam, maka pasti akan menimbulkan 

kendala besar bagi orang yang akan memahami dan melaksanakannya, terutama 

bagi orang yang tidak menguasai ilmu alam tersebut.107 Syari’at diturunkan 

supaya mudah dipahami bagi siapa saja, sebab tujuan syari’at adalah berpangkal 

pada maslahat, sehingga di harapkan semua manusia mudah mengambil maslahat 

dari pemahaman dan pelaksanaan syari’at itu sendiri. 

Adapun landasan bahwa syari’at bersifat ummiyyah adalah diantaranya 

pemahaman bahwa pembawa syari’at yakni Rasulullah itu sendiri adalah orang 

yang ummiy. Sehingga apa yang di sampaikan Rasulullah kepada umatnya adalah 

simple mudah di pahami oleh siapa saja. Hal ini pun di terangkan dalam al-Qur’an 

surat al-jumu’ah ayat 2: 

                         

                        

“Dia yang mengutus kepada umat yang ummi (Arab) seorang rasul diantara 

mereka, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatNya dan membersihkan 

mereka (dari kekafiran dan kelakuan yang tidak baik) dan mengajarkan kitab dan 
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hikmah kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu dalam kesesatan yang 

nyata.” (QS. Al-Jumu’ah (62): 2).108  

 

Terkadang memang ada kecenderungan pemahaman dari beberapa orang 

yang tidak sesuai dengan sifat syari’at ummiyyah ini.mereka mengangap bahwa 

al-Qur’an mencakup segala macam keilmuan, baik keilmuan klasik maupun 

modern.hal ini memang benar bahwa al-Qur’an sesuai dengan berbagai disiplin 

keilmuan, namun bukan berarti bahwa al-Qur’an mencakup semuanya, melainkan 

apa yang ada di dalam al-Qur’an hanya sebagai isyarat saja, bukan sebagai 

legitimasi semua disiplin ilmu. Sebab al-Qur’an hanya memberikan gambaran 

umum, sedangkan kita sendirilah yang menciptakan dan menggali pemahaman 

dari gambaran umum itu sendiri. 

c) Tujuan Syari>’ (Allah) menjadikan syari>’at untuk di jalankan atau dipraktekkan. 

Adapun tujuan Syari>’ dalam menciptakan ketentuan syari>’at adalah 

untuk di laksanakan sesuai dengan yang dituntun-nya. Sehingga apa yang telah 

Allah turunkan hendaklah di laksanakan sebagaimana perintah yang di atur di 

dalamnya. Manusia di bebani perintah pelaksanaan syari>’at, tidak lain demi 

kemaslahatan manusia itu sendiri. Pembebanan pelaksanaan perintah syari>’at ini 

dalam ilmu fiqh sering pula di sebut dengan istilah taklif. Dan mengenai 

pembahasan ini setidaknya ada dua hal pokok yang berkaitan dengan tujuan 

syari>’ dalam menjadikan syari>’at untuk di laksanakan. 
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Pertama, taklif atau pembebanan perintah pelaksanaan syari>’at di luar 

kemampuan manusia hukumnya tidak sah. Hal ini mengandung pengertian 

bahwa tidaklah dianggap taklif apabila berada diluar batas kemampuan manusia. 

Dalam hal ini Imam as-Shatibi mengatakan: 

“setiap taklif  yang berada di luar batas kemampuan manusia, maka 

secara syar’iy taklif tersebut tidak sah meskipun akal membenarkan 

(membolehkannya).”109 

 

Kedua, taklif yang di dalamnya terdapat kesulitan dianggap tidak sah. 

Persoalan ini dibahas pula oleh asy-Shatibi yang berpendapat bahwa dengan 

adanya taklif , Syar’i tidak bermaksud menimbulkan kesulitan (mashaqqah) bagi 

pelakunya, melainkan memberikan manfaat dan maslahat di balik perintah 

pelaksanaan syariat bagi manusia (mukallaf) itu sendiri.110 

d) Tujuan Syari’ (Allah) meletakkan mukallaf di bawah hukum syara’. 

Tujuan Allah meletakkan manusia (mukallaf) di bawah hukum syara’ 

adalah supaya manusia selalu berpedoman syari’at. Segala tingkah laku manusia 

sesuai dengan syari’at dan tidak bertentangan dengan syari’at itu sendiri. Syari’at 

dijadikan sebagai tolak ukur dalam beramal, sehingga amal perbuatan manusia 

tidak semata berdasar pada keinginan hawa nafsunya semata, dan diharapkan 

dengan adanya syari’at ini manusia menjadi seorang hamba Allah yang ih}tiyaran 

dan bukan sebagai idtiraran.111 
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Setiap amal perbuatan manusia yang mengikuti hawa nafsu semata, 

maka ia batal dan tidak ada maslahat bagi dirinya maupun orang lain. Dengan 

demikian seharusnya, setiap amal perbuatan manusia senantiasa berpedoman 

pada petunjuk syar’i, tidak bertentangan dengan syari’at, serta tidak mengikuti 

hawa nafsu semata. 

2. Maqa>s}id Mukallaf. 

Maqa>s}id mukallaf adalah tujuan syari’at bagi manusia atau hamba sebagai 

mukallaf, dalam melaksanakan suatu amal perbuatan. Maqa>s}id mukallaf berperan 

penting dalam menentukan sah atau batal suatu amal perbuatan. Maq>as}id mukallaf 

hendaknya selaras dengan maqa>s}id shari>’ah itu sendiri. Sehingga apabila ada yang 

ingin melakukan atau mencapai sesuatu yang lain dari maksud awal pensyari’atannya, 

maka sesuatu itu dianggap sebagai menyalahi shari>’at. Mengenai maqa>s}id mukallaf 

ini setidaknya ada dua pembahasan yang berkaitan. 

Pertama, maksud atau tujuan mukallaf terkait erat dengan konsep niat. Hal 

ini mengandung pengertian bahwa semua perbuatan mukallaf tergantung pada niatnya. 

Maqa>s}id (maksud, tujuan) terealisasi dalam aktivitas, seperti ibadah dan non-ibadah. 

Maksud dapat membedakan antara perbuatan yang bernilai ibadah dan perbuatan yang 

tidak bernilai ibadah. Maksud dapat menentukan mana yang wajib dan tidak wajib, 

sahih dan fasid, baik dan buruk, serta beberapa hal lain yang berkaitan dengan hukum. 

Suatu aktivitas dengan maksud tertentu dapat bernilai ibadah, dan aktivitas dengan 

maksud lainnya bisa tidak bernilai ibadah.112 Hal ini dikarenakan maksud berkaitan 

dengan amal perbuatan, maka hal ini pun berkaitan erat dengan hukum taklif. Jika 
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sebuah perbuatan dilakukan tanpa maksud, maka ia tidak ada kaitannya dengan 

apapun, seperti aktivitas orang tidur, makan, lupa dan hilang ingatan. 

Kedua, maksud mukallaf harus sesuai dengan maksud syar’i. Hal ini 

mengandung pengertian bahwa seluruh tujuan amal perbuatan mukallaf harus sesuai 

dengan tujuan disyari’atkannya suatu hukum. Allah menciptakan manusia tidak lain 

adalah untuk beribadah kepada-Nya., maka sudah seharusnya amal perbuatan 

termasuk ibadah, mengacu pada apa yang dituntunkan-Nya, sesuai dan tidak 

bertentangan. Ibadah bukan hanya menaati Allah dalam perbuatan dan amalan yang 

bersifat dzahir semata, melainkan meliputi pula tujuan dan kehendak yang ada di 

dalam hati, sehingga menjadikan amal perbuatan itu bersifat sempurna. Apabila amal 

perbuatan (ibadah) ini bersifat sempurna, tentunya akan mudah dalam mencapai 

tujuan utama (hakikat) dalam beribadah kepada Allah. Maka dari itu, wajib bagi 

mukallaf untuk menyesuaikan tujuan amal perbuatan yang disyari’atkan dengan 

tujuan Shari>’ dalam mensyariatkan perbuatan tersebut.113 

Apabila seorang (mukallaf) menyalahi shari>’at dengan sebab tujuannya yang 

tidak sesuai dengan tujuan syariat itu sendiri, maka ia sama seperti halnya orang yang 

melakukan amal perbuatan yang tidak diperintahkan dan meninggalkan apa yang 

diperintahkan. Hal ini dikarenakan ia melakukan perbuatan yang tidak disyari’atkan 

karena tujuannya yang menyeleweng dari tujuan pokok shari>’at itu sendiri meskipun 

secar dzahir dia melakukan apa yang disyari’atkan. Padahal melakukan amal 

perbuatan yang tidak disyari’atkan merupakan hal yang bertentangan dengan dasar 
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penciptaan manusia (mukallaf) yakni mengabdikan diri beribadah sepenuhnya kepada 

Allah. Maka karena tujuan yang menyeleweng inilah amalnya batal dan tertolak.114 

F. Metode yang Digunakan Dalam Memahami Maqa>s}id syari>’ah 

Salah satu hal yang paling mutlak dibutuhkan dalam menyelesaikan 

persoalan hukum menggunakan maqa>s}id shari>’ah tentunya adalah pengetahuan 

yang berkaitan dengan maqa>s}id shari>’ah itu sendiri sebagaimana sudah dijelaskan 

pada bab sebelumnya. Kita setidaknya harus paham ilmu-ilmu pendukung seperti 

halnya ilmu tentang bahasa arab, ilmu logika (mantiq), ilmu fiqh dan ilmu lainnya 

terutama yang berkaitan dengan kajian filsafat hukum. 

Selain itu pula untuk memahami maqa>s}id shari>’ah yang terkandung dalam 

suatu hukum, perlu kita mengetahui cara-cara yang membantu untuk memudahkan 

dalam memahaminya. Cara tersebut tidak lepas dari tujuan utama untuk 

memahami filosofi atau tujuan pokok dari sebuah hukum. Setidaknya ada tiga cara 

yang bisa digunakan dalam memahami maqa>>s}id shari>’ah tersebut. 

Pertama, mempertimbangkan makna zahir lafadz nash. Dalam metode ini 

memberi sebuah cara bahwa maqa>s}id shari>’ah tidak dapat diketahui kecuali 

dengan dukungan nas sarih yang menjelaskannya. Dengan kata lain metode 

pemikiran ini hanyalah mengarahkan nash atas sisi zahir saja. Ini adalah metode 

madzhab Dzahiriyyah yang memang hanya memandang makna zahir semata dari 

sebuah nash untuk menentukan maqa>s}id shari>’ah. 
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Metode ini digunakan bermula dari asumsi bahwa maqa>s}id shari >’ah 

adalah suatu yang abstrak, dan tidak dapat diketahui melainkan dengan petunjuk 

dari Tuhan dalam bentuk zahir lafadz yang jelas. Sedangkan maksud makna zahir 

dalam lafadz ini adalah makna yang dipahami dari apa yang tersurat dalam lafadz-

lafadz nash yang menjadi landasan utama dalam mengetahui maqa>s}id shari>’ah, 

metode ini sendiri banyak diikuti oleh penganut Madzhab Z}ahiriyyah.115 Mereka 

berpendapat bahwa setiap kesimpulan hukum harus ada nash yang jelas, serta  

didasarkn pada makna zahir teks nash tersebut. Mereka pun  berpendapat bahwa 

penyimpangan terhadap makna zahir kepada makna majazi merupakan 

penyimpangan yang tidak boleh dilakukan. 

Kedua, mempertimbangkan makna batin. Metode ini mkemberi pengertian 

bahwa maksud makna batin adalah makna yang tersirat dari suatu teks nash. 

Makna batin menjadi pertimbangan dalam mengetahui maqa>s}id shari>’ah, dengan 

asumsi bahwa maqa>s}id shari>’ah tidak berbentuk zahir dan bukan pula dipahami 

dari pengertian yang ditunjukkan oleh zahir lafadz nash. Klaim ini memberi 

pengertian bahwa maqa>s}id shari>’ah bukanlah apa yang tersurat dalam sebuah nash, 

melainkan hal lain di balik itu. Hali ini berlaku pada seluruh hukum shari>’at, 

sehinga tak tersisa seikitpun sisi zahir dari nash yang dapat di jadikan pegangan. 
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Klaim ini terkadang terlalu berlebihan hingga pada sifat pembatalan shari>’at, 

sebagaimana yang di kemukakan kalangan madzhab bathiniyyah.116 

Ketiga, mengabungkan makna z}ahiriyyah dan makna bathiniyah. Metode 

ini mengabungkan dua pendekatan di atas secara sinergis dan moderat, yakni 

dengan berpedoman pada sisi zahir tanpa mengesampingkan makna atau hikmah 

yang terkandung di balik itu. Ataupun sebaliknya dengan cara mengali makna atau 

hikmah di balik suatu pensyari’atan suatu hukum tanpa bertentangan dengan sisi 

zahir nash. Metode ini terkesan bersifat harmanis dalam memaknai teks nash, 

dikarenakan dalam metode ini makna zahir maupun makna bathin, keduanya 

memiliki keterkaitan dan saling melengkapi satu sama lain. Metode inilah yang 

dijadikan pijakan oleh mayoritas ulama dalam memahami suatu hukum untuk 

menentukan maqa>s}id shari>’ah yang terkandung di dalamnya. 

Metode-metode tersebut merupakan metode yang lazim digunakan oleh 

para ulama dalam menentukan dan meneliti maqa>s}id shari>’ah suatu hukum. 

Meskipun dalam kenyataannya sering terjadi perebatan pendapat, namun yang 

terpenting adalah argumen yang dipakai tidak bertentangan dengan prinsip pokok 

maqa>s}id shari>’ah itu sendiri dan tentunya juga tidak boleh bertentangan dengan 

dalil nash (al-Qur’an dan as-Sunnah). Sehingga wajar apabila permasalahan 

menentukan maqa>s}id shari>’ah dengan berbagai macam metode dapat dikatakan 

termasuk dalam wilayah h}ilafiyyah, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi 

perbedaan pendapat, untuk itu pembahasan akan difokuskan dari segi 
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landasanhukum yang digunakan dan juga argumentasi yang dipakai. Hal ini 

dikarenakan tidak menutup kemungkinan untuk memperluas cara berfikir dalam 

pembacaan teks (dalil) dengan menggunakan pendekatan kontekstual, sehingga 

diharapkan terjadi korelasi yang integratif antara teks (dalil) dengan konteks, dan 

juga diharapkan mampu menghasilkan hasil pemikiran yang komprehensif dan 

aktual. 

Dari ketiga metode tersebut, diharapkan maqa>s}id shari>’ah yang 

terkandung di dalam sebuah hukum dapat diketahui. Dengan kata lain harapannya 

adalah supaya makna dan maksud yang terkandung dari sebuah pensyari’atan 

hukum dapat dipahami dengan baik. Sehingga dari pemahaman yang diperoleh 

dengan baik itu dapat terlaksana pula dengan baik sesuai dengan tujuan yang 

hendak dicapai yang terkandung dalam syari’at tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB III 

PERKAWINAN WANITA HAMIL MENURUT PASAL 53 KHI 

 

 

A. Pengertian Kompilasi Hukum Islam 

Adanya perdebatan istilah kompilasi dalam  term  Kompilasi  Hukum 

Islam disebabkan kurang populernya kata tersebut digunakan, baik digunakan 

dalam pergaulan sehari-hari, praktik, bahkan dalam kajian hukum sekalipun.117 

Kompilasi diambil dari  bahasa  Inggris compilation dan compilatie dalam  

bahasa Belanda yang diambil dari kata compilare yang artinya mengumpulkan  

bersama-sama,  seperti  misalnya  mengumpulkan  peraturan-peraturan  yang  

tersebar  berserakan  dimana-mana,118 dalam  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia 

kompilasi adalah kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, 

karangan dsb).119 Sedangkan dalam Kamus Inggris -Indonesia - Indonesia – 

Inggris, karangan S. Wojowasito dan WJS. Poerwadaminta, compilation diartikan  

sebagai  karangan  yang  tersusun  dan kutipan dari buku-buku lain.120 

Berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui bahwa ditinjau dari sudut 

bahasa kompilasi dapat diartikan sebagai usaha untuk mengumpulkan sumber-

sumber (informasi, karangan dll) dari berbagai literatur dan dijadikan  satu  untuk  

mempermudah  pencarian. Hal ini  dipertegas oleh Abdurrahman dalam bukunya 

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia: 
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Kompilasi  dari  persepektif  bahasa  adalah  kegiatan  pengumpulan  dari 

berbagai bahan  tertulis yang diambil  dari  berbagai  buku/tulisan 

mengenai sesuatu  persoalan  tertentu.  Pengumpulan  dari  berbagai 

sumber  yang  dibuat  oleh  beberapa penulis  yang  berbeda  untuk  ditulis 

dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan ini semua bahan 

yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah.121 

 

Dalam  konteks  hukum  kita  jarang  mendengar  istilah  kompilasi, 

meskipun istilah kompilasi relatif mudah untuk dicari di kamus, ensklopedia, atau  

buku  terkait  terminologi  hukum.  Namun  tidak  ada  penjelasan  yang sepesifik  

terkait  pengertian  kompilasi.  Ini  disebabkan  karena  minimnya penggunaan 

istilah tersebut dalam penerapanya. Kita akan lebih familiar dan lebih mengenal 

istilah kodifiikasi dari pada kompilasi. 

Dalam  istilah  hukum,  Kodifikasi  diartikan  sebagai  pembukuan  satu 

jenis hukum tertentu secara lengkap dan sistematis dalam satu buku hukum.122 

Dalam penerapanya kodifikasi diterjemahkan dengan istilah “Kitab Undang-

undang”(Wetboek) yang dibedakan dengan “Undang-undang”(Wet). 

Perbedaan  antara  kodifkasi/Kitab  undang-undang  dan  undang-undang 

terletak pada materinya. Kodifkasi memiki materi yang luas tidak hanya satu 

sektor  peraturan  namun  bisa  mencakup  seluruh  bidang  hukum  dalam  satu 

frame semisal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)  atau  Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt). Sedangkan undang-undang hanya 

mencakup salah satu sektor dari hukum semisal UU No. 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan. 
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Di dalam Terminologi Hukum Inggris-Indonesia karangan I.P.M. 

Ranuhandoko  B.A. complation adalah  penyaringan  dan  di  bukukannya 

Undang-undang  menjadi suatu  keutuhan.123 Kalau  mengacu  dari  pengertian 

tersebut  kompilasi  jauh  dari apa yang  kita  pahami sekarang.  Selain  akan 

menimbulkan  kerancuan  makna dengan kodifikasi,  pengertian  kompilasi 

tersebut juga tidak menggambarkan Kompilasi Hukum Islam yang sudah ada saat  

ini. Untuk membedakan kompilasi dengan kodifikasi, Abdurrahman 

mendefinisikan kompilasi sebagai berikut: 

Dalam pengertian hukum, kompilasi adalah tidak lain dari sebuah buku 

hukum  atau  buku  kumpulan  yang  memuat  uraian  atau  bahan-bahan 

hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum.124 

Pengertian  yang  diberikan  Abdurrahman  mengenai  kompilasi  tentu 

berbeda  dengan  apa  yang  dimaksud  dengan kodifikasi.  Kalau  kita  cermati 

perbedaan  tersebut  terletak  pada  materi  yang dihimpun. Kompilasi  tidak harus 

berupa produk hukum  atau  undang-undang  yakni  bisa  berupa  bahan, aturan, 

atau bahkan sebuah pendapat hukum. Sedangkan kodifikasi lebih ke produk 

hukum yang sudah berbentuk undang-undang. 

Lebih jauh lagi Abdurrahman menjelaskan, dalam konteks  KHI kompilasi 

diartikan sebagai upaya untuk menghimpun bahan-bahan hukum yang diperlukan 

sebagai pedoman dalam bidang hukum materiil para hakim di  lingkungan  

Peradilan  Agama.  Bahan-bahan  yang  diangkat  dari  berbagai kitab  yang  bisa  
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digunakan  sebagai  sumber  pengambilan  dalam  penetapan hukum  yang  

dilakukan oleh para  hakim  dan  bahan-bahan  lainya  yang berhubungan dengan 

itu.125 

Oleh  karena  itu,  Kompilasi  Hukum  Islam  dapat  kita  artikan  sebagai 

kumpulan  atau  ringkasan  berbagai  pendapat  hukum  islam  yang  dimbil  dari 

berbagai  sumber  kitab  hukum  (fiqh)  yang  mu’tabar  yang  dijadikan  sebagai 

sumber  rujukan  atau  untuk  dikembangkan  di  Peradilan  Agama yang  

terdiridari bab nikah, waris, dan wakaf. 

B. Latar Belakang Penyusunan Kompilasi Hukum Islam 

Ide kompilasi hukum Islam muncul sesudah beberapa tahun Mahkamah 

Agung membina bidang teknis yustisial Peradilan Agama. Tugas pembinaan 

dimaksud, didasari oleh dikeluarkanya UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan 

Pokok Kekuasaan Kehakiman yang semakin mempertegas keberadaan  peradilan 

agama. Hal ini terlihat dalam  pasal  10  undang-undang  tersebut menyebutkan;  

ada empat lingkungan peradilan di  Indonesia, yaitu: peradilan  umum,  perdilan  

agama, peradialan militer, dan peradilan tata usaha negara. Klausula pada undang-

undang  tersebut  secara  tegas  memposisikan  peradilan  agama  sejajar  dengan 

peradilan  lain  dan berinduk pada Makamah Agung. Berbeda dengan sebelumnya 

hanya dibawah  Kementrin  Agama. Oleh karena itu, secara tidak langsung 
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kekuatan  peradilan  agama sama dengan pengadilan-pengadilan lainnya yang ada 

di wilayah yurisdiksi Indonesia.126 

Pasal 11 ayat (1) undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa 

organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan dilakukan oleh departemen 

masing-masing, sedangkan pembinaan teknis yustisial dilakukan oleh Mahkamah 

Agung. Meskipun undang-undang tersebut ditetapkan tahun 1970, tetapi 

pelaksanaannya di lingkungan peradilan agama pada tahun 1983, yaitu sesudah 

pendatangan surat keputusan bersama (SKB) ketua Mahkamah Agung dengan 

menteri Agama RI No. 01, 02, 03, dan 04/SK/1-1983 dan No, 1, 2, 3, dan 4 

tahun1983.127 

Kemudian dengan amanat Presiden RI No. R-06/Pu/XII/1988 Pemerintah 

menyampaikan Undang-Undang (RUU) tentang Peradilan Agama ke DPR. Pada 

Tanggal 28 Januari 1989 Menteri Agama Munawir Sjadzali atas nama pemerintah 

menyampaikan keterangan atas RUU tersebut dalam sidang Paripurna DPR-RI.128 

Setelah melalui perdebatan panjang akhirnya RUU tersebut disahkan dan 

dijadikan sebagai Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, melalui Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, yang dikenal dengan Undang-Undang 

Peradilan Agama.129 

Mengenai kompetisi absolut Peradilan Agama  diatur di dalam pasal 49 

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama 

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkar 

di tingkat pertama antara orang-orang Islam di bidang: perkawinan, kewarisan, 

dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah. 

Ketentuan yang ada dalam pasal tersebut bersifat global sekali. Maka dari itu 

masih diperlukan kodifikasi dan unifikasi hukum yang memadahi, agar amanat 

pasal 49 tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Dari sinilah kehadiran 

kompilasi hukum sangat dibutuhkan.130 Hal ini bertujuan untuk memenuhi 

kelengkapan teknis yustisial Peradilan Agama sebagai pedoman bagi para hakim 

dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan itu.131 

Alasan lain perlunya kodifikasi dan unifikasi hukum adalah adanya 

penerapan hukum Islam dalam proses pengambilan hukum di pengadilan yang 

selalu menjadi masalah, dikarenakan sumber rujukan yang digunakan para hakim 

beraneka ragam. Sumber rujukan terdiri dari berbagai kitab fiqh dari berbagai 

                                                             
129 Ahmad Rafiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gema Media, 

2001), 83. 
130 Ibid, 84. 
131 Lihat penjelasan umum Kompilasi Hukum Islam, poin 5 pada Inpres No. 1 Tahun 1991. 
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aliran pendapat (madzhab-madzhab), yang berakibat munculnya keragaman 

keputusan di pengadilan terhadap perkara yang serupa.132 

Terjadinya pertarungan antar madzhab, menjadikan hukum menjadi 

tersisih kebelakang. Putusan tidak lagi berdasarkan hukum, tetapi lebih berdasar 

pada doktrin madzhab yang telah dideskripsi dalam kitab-kitab fiqih. Pertarungan 

madzhab sangat jelas terlihat ketika ditemukan perkara yang mengalami proses 

pemeriksaan banding. Akan ditemukan persepsi dan penilaian yang sanagat 

berbeda antara putusan pengadilan tingkat pertama (PA) dengan pengadilan 

tingkat banding (PTA).133   

Kompilasi Hukum Islam (KHI) terbentuk dengan cara menghimpun dan 

menyeleksi berbagai kitab fiqh pendapat ulama mengenai persoalan perkawinan, 

kewarisan dan perwakafan, dari kitab-kitab fiqh yang berjumlah 38 kitab. 

Pelaksanaan seluruh proses pembentukan KHI itu dilakukan oleh sebuah Tim 

Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam, melalui yurisprodensi yang 

diketuai oleh Prof. Bustanul Arifin dan seluruhnya bberasal dari Depag dan MA 

RI, kecuali KH. Ibrahim Husein.134 

Proyek Kompilasi Hukum Islam ini secara nyata telah bekerja pada bulan 

Desember 1985. Segala pembiyayaan diberikan oleh pemerintah melalui 

Keputusan Presiden (Kepres)No. 191/Sosrokh/1985, dan berakhir pada tanggal 10 
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Juni 1991 setelah melalui perdebatan panjang.135 Presiden RI saat itu 

menandatangani sebuah instruksi Presiden Nomor tahun 1991 sebagai peresmian 

penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia ke seluruh ketua Pengadilan 

Agama dan ketua Pengadilan Tinggi Agama.136 

Wacana yang telah lama berkembang tersebut ahirnya dapat di wujudkan 

oleh ulama Indonesdia dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui 

intruksi Presiden No. 1/1991 tanggal 10 Juni 1991 untuk dipedomani oleh umat 

Islam Indonesia. Untuk menjalankan proyek pembentukan KHI, di bentuklah tim 

pelaksana proyek tersebut yang diketuai oleh Bustanul Arifin berdasarkan surat 

keputusan bersama (SKB) ketua MA RI dan menteri agama RI No.7/KMA/1985 

dan No 25 tahun 1985 (25 Maret 1985).137 Dengan kerja keras Bustanul Arifin 

untuk membentuk KHI maka keluarlah intruksi presiden no.1 tahun 1991 kepada 

menteri agama RI untuk menyebarluaskan KHI yang terdiri dari tiga buku, yaitu : 

a. Buku I tentang perkawinan, terdiri dari 170 pasal. 

b. Buku II tentang kewarisan, terdiri dari 44 pasal. 

c. Buku III tentang perwakafan, terdiri dari 15 pasal.   

KHI disusun atas prakarsa penguasa negara, dalam hal ini Ketua 

Mahkamah Agung dan Menteri Agama melalui surat keputusan bersama, dan 

mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur. Secara resmi KHI merupakan 

hasil konsensus (ijma’) ulama dari berbagai golongan melalui media lokakarya 
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yang dilaksanakan secara nasional.138 Sebagai sebuah ijma’ atau konsensus 

ulama, diharapkan dapat dipedomani oleh kaum muslimin Indonesia dalam 

menyelesaikan perkara dan persoalan hukum yang secara materiil diatur dalam 

kompilasi tersebut.139  

Secara moral ada kewajiban bagi kaum muslimin untuk menerima dan 

melaksanakan hasil konsensus tersebut. Hal ini dapat dimengerti jika mengacu 

firman Allah: 

                 . 

“Hai orang-orang yang beriman, ikutlah Allah dan ikutlah rasul dan orang-

orang yang mengurus pekerjaan dari kamu.” (QS. An-Nisa (4): 59).140  

Abu Hasan al-Mawardi (wafat tahun 450 H) dalam kitabnya al-Ahkam as-

Sultaniyyah perbendapat mengenain ayat tersebut. Beliau mengatakan bahwa 

perintah dalam ayat tersebut adalah kewajiban kaum yang beriman untuk menaati 

Allah, Rasul dan pemimpin (pemerintah) dalam segala hal, termasuk pula apa 

yang ditetapkan.maka kita sebagai orang yang beriman wajib hukumnya bagi kita 

untuk menaati keputusan pemerintah yaitu putusan para pemimpin yang 

memrintah kita.141 

Yang perlu dipahami bersama adalah tujuan utama dari KHI itu sendiri 

salah satunya adalah untuk menseragamkan hukum Islam yang berlaku di 
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Indonesia. Pada dasarnya hukum Islam yang termuat dalam KHI merupakan 

hukum-hukum Islam yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh klasik yang dahulu 

sering digunakan oleh para hakim PA sebelum munculnya KHI itu sendiri. 

Sehingga tidak jarang sering terjadi beda pendapat di kalangan lembaga Peradilan 

Agama dalam memutuskan suatu perkara dikarenakan acuan yang mereka pakai 

sangat beragam. Maka dari itu perlu dilakukan unifikasi hukum Islam dalam 

bentuk kompilasi. Jadi yang terjadi dalam konteks ini sebenarnya adalah hanya 

perubahan bentuk saja, dari kitab-kitab fiqh klasik menjadi terkodifikasi dan 

terunifikasi menjadi Kompilasi Hukum Islam, yang substansi muatannya tidak 

banyak perubahan.142 

C. Metode Penyusunan Kompilasi Hukum Islam 

 Terbentuknya hukum Islam (hukum keluarga) yang tertulis, sebenarnya 

sudah lama menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat muslim. Sejak 

terbentuknya Peradilan Agama yang mempunyai kewenangan untuk 

menyelesaikan masalah-masalah hukum keluarga, rasanya sangat diperlukan 

adanya hukum kekeluargaan Islam tertulis. Maka munculah gagasan penyusunan 

Kompilasi Hukum Islam sebagai upaya dalam rangka mencari pola fiqh yang 

bersifat khas Indonesia atau fiqh yang bersifat kontekstual.  

 Sejatinya proses ini telah berlangsung lama sejalan dengan perkembangan 

hukum Islam di Indonesia atau paling tidak sejalan dengan kemunculan ide-ide 

pembaharuan dalam pemikiran hukum Islam Indonesia.143 Namun apabila kita 
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lihat secara lebih sempit lagi, ia merupakan rangkaian proses yang berlangsung 

mulai sejak tahun 1985. 

 Gagasan untuk mengadakan Kompilasi Hukum Islam pertama kali 

digulirkan oleh Menteri Agama R.I. Munawir Sadzali, M. A. pada bulan Februari 

1985 dalam ceramahnya di depan para mahasiswa IAIN Sunan Ampel 

Surabaya.144 

 Namun menurut Abdul Chalim Mohammad dalam bukunya Abdurrahman 

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengemukakan bahwa,gagasan untuk 

menyusun Kompilasi Hukum Islam ini pada awal mulanya setelah 2,5 tahun lebih 

Mahkamah Agung terlibat dalam  kegiatan pembinaan Badan-badan Peradilan 

Agama dan dalam penataran-penataran keterampilan teknis justisial para hakim 

agama baik ditingkat nasional maupun regional.145 

 Langkah gagasan ini mendapat dukungan banyak pihak tak terkecuali 

bapak Presiden Soeharto. Pada bulan Maret 1985 Presiden Soeharto mengambil 

prakarsa sehingga terbitlah SKB (Surat Keputusan Bersama) Ketua Mahkamah 

Agung dan Menteri Agama yang membentuk proyek Kompilasi Hukum Islam.146 

 Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan 

Menteri Agama membuat tim kerja untuk memudahkan kinerja dari proyek 

Kompilasi Hukum Islam tersebut. Yang susunannya sebagai berikut:147 
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1. Pelaksana Proyek : 

  

Pimpinan Umum                 

: 

Prof. H. Bustanul Arifin, S.H. Ketua       

Muda Mahkamah Agung RI Urusan 

Lingkungan Peradilan Agama. 
Wakil I 

 
 

Pimpinan Umum                

:            

H.R Djoko Soegianto, S.H. Ketua Muda 

Mahkamah Agung  RI  Urusan  Lingkungan  

Peradilan  Umum Bidang Hukum Perdata 

Tidak Tertulis. 
Wakil II 

 
 

Pemimpin Umum               

: 

H. Zaini Dahlan, M.A. Direktur Jenderal 

Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 

Departemen Agama RI. 

 
Pemimpin Pelaksana Proyek 

 
 

Pelaksana Proyek               

: 

H. Masran Basran, S.H. Hakim Agung 

Mahkamah    Agung. 
Wakil Pemimpin 

 
 

Pelaksana Proyek               

: 

H. Muchtar Zarkasyi, S.H. Direktur Pembinaan 

Badan Peradilan Agama Islam Departemen 

Agama RI. 

 

Sekretaris  Proyek              

: 

Ny. Lies Sugondo, S.H. Direktur Hukum dan 

Peradilan Mahkamah Agung, S.H. 

 

Wakil Sekretaris                 

:    

Drs. Mahfuddin Kosasih, S.H. Pejabat 

Departemen  Agama RI. 

 

Bendahara Proyek              

: 

1. Alex Marbun. Pejabat Mahkamah Agung RI. 

2. Drs. Kadi S. Pejabat Departemen Agama RI. 

 

            

Pelaksana Bidang Kitab-Kitab/Yurisprudensi: 

 

1. Prof. KH. Ibrahim Hosen LML. Majelis Ulama Indonesia. 

2. Prof.  HMD. Kholid, S.H. Hakim Agung Mahkamah Agung RI. 

3. H.A Wasit Aulawi, M.A. Pejabat Departemen Agama RI. 

 

 



 

 

Pelaksana Bidang Wawancara: 

 

1. M.  Yahya  Harahap, S.H. Hakim Agung Mahkamah Agung RI. 

2.  Dr. H. Abdul Gani Abdullah S.H. Pejabat Departemen Agama RI. 

 

Pelaksana bidang pengumpulan dan pengolah data: 

 

1. H.  Amiroedin Noer, S.H. Hakim Agung Mahkamah Agung RI. 

 2.  Drs.  Muhaimin Nur, S.H. Pejabat Departemen Agama.148 

 
 Selanjutnya dalam lampiran Surat Keputusan Bersama tanggal 21 Maret 1989 

tersebut ditentukan bahwa tugas pokok proyek tersebut adalah untuk melaksanakan usaha 

pembangunnan hukum Islam melalui yurisprudensi dengan jalan kompilasi hukum. 

Sasarannya mengkaji kitab-kitab yang dipergunakan sebagai landasan putusan-putusan 

hakim agar sesuai dengan perkembangan maasyarakat Indonesia untuk menuju hukum 

Nasional. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka proyek pembangunan 

hukum Islam melalui yurisprudensi dilakukan dengan empat cara yakni: pengumpulan  

data, wawancara, lokakarya dan studi perbandingan. Untuk lebih jelasnya bagaimana 

proses dari tiap fasenya, berikut uraiannya: 

a. Pengumpulan Data 

  Di dalam lampiran SKB proyek pembangunan Hukum Islam melalui  

yurisprudensi yang dimaksud dengan pengumpulan data disini adalah  

pngumpulan data dilakukan dengan penelaahan data/pengkajian kitab-kitab 

dengan cara pengumpulan dan sistematisasi dari dalil-dalil dan  “Kitab-Kitab 

Kuning”. kitab-kitab kuning tersebut dikumpulkan langsung dari Imam-Imam 

Madzhab dan Syari’iyahnya yang mempunyai otoritas,  terutama di Indonesia. 
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Lalu kaidah-kaidah hukum dari Imam Imam Madzhab tersebut disesuaikan 

bidang-bidang hukum menurut ilmu hukum umum. 

 Dalam  penelitian Kitab-kitab fiqh ini, tim proyek KHI bekerja sama 

dengan 7 IAIN yang tersebar di seluruh Indonesia untuk mengkaji dan 

dimintai pendapatnya, beserta argumentasi dan dalil-dalil hukumnya. 

Sebanyak 38 macam kitab fiqh dari berbagai madzhab dibagi kepada 7 IAIN 

dengan rincian sebagai berikut: 

1). IAIN Arraniri Banda Aceh: 

Al Bajuri, Fathul Mu’in, Syarqawi alat Tahrier, Mughnil Muhtaj,   Nihayah Al 

Muhtaj, Asy Syarqawi 

2). IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 

‘Ianatut Thalibin, Tuhfah, Targhibul Musytag, Bulghat Al Salik, Syamsuri 

fil Faraidl, Al Mudawanah 

3). IAIN Antasari Banjarmasin 

Qalyabi/Mahalli, Fathul Wahab dengan Syarahnya, Bidayatul Mujtahid, Al 

Umm, Bughytul Mustarsyidin, Aqiedah Wa al Syariah 

4). IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Al Muhalla, Al Wajiz, Fathul Qadier, Al Fiqhul ala Madzhabil Arbaan, 

Fiqhus Sunnah 

5). IAIN Sunan Ampel Surabaya 



 

 

Kasyf Al Qina, Majmu atu Fatwi Ibn Taymiah, Qawaninus Syariah Lis 

Sayid Usman bin Yahya, Al Mughni, Al Hidayah Syarah Bidayah 

Taimiyah Mubtadi 

6). IAIN Alaudin Ujung Pandang 

Qawanin Syar’iyah Lis Sayid Sudaqah Dakhlan, Nawab al Jalil, Al 

Muwatha, Hasyiah Syamsuddin Muh Irfan Dasuki 

7). IAIN Imam Bonjol Padang: 

Badal al Sannai, Tabyin al Haqaiq, Al Fatwa Al Hindiyah, Fathul Qadier, 

Nihayah149 

  Selain dari kitab-kitab yang ditugaskan pada IAIN, dalam 

pengumpulan  data melalui jalur kitab-kitab tim proyek penyusun KHI juga  

mengambil dari hasil fatwa-fatwa yang berkembang di Indonesia, seperti hasil 

fatwa  Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majelis Tarjih Muhammadiyah, 

Bathsul  Masa’il Nahdlatul Ulama (NU) dan sebagainya.150 

  Kalau kita cermati, Kitab-kitab mu’tabar yang menjadi rujukan 

Kompilasi Hukum Islam ini lebih bersifat inklusif dan komparatif 

dibandingkan dengan kitab-kitab yang disarankan pemerintah sebelumnya, 

tentu hal ini membawa progres bagi perkembangan hukum Islam di  

Indonesia. Meskipun demikian, keterlibatan pemerintah tetap saja  dominan. 

Dari 16 personil tim pelaksana proyek tersebut hanya 1 personil  yang tidak 
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berasal dari kalangan pusaran pemerintah, yakni wakil dari  MUI yaitu K.H. 

Ibrahim Hussein, LML. Selebihnya berasal dari  Kementrian Agama dan 

Departemen Agama. Ini semakin memperkuat dalam proses pembuatan 

Kompilasi Hukum Islam ini lebih mendekati klasifikasi hukum yang bersifat 

konservatif/ortodoks/elitis. 

  Selain menggunakan kitab-kitab fiqh yang mu’tabar,tim penyusun 

proyek Kompilasi Hukum Islam juga menggunakan yurisprudensi  yang 

penelitin yurisprudensinya dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Badan 

Peradilan Agama Islam terhadap putusan Pengadilan Agama yang telah 

dihimpun dalam 16 buku, yaitu: 

a) Himpunan putusan PA/PTA 3 buku, yaitu terbitan Tahun 1976/1977, 

1977/1978, 1978/1979, dan 1980/1981. 

b) Himpunan fatwa 3 buku, yaitu terbitan tahun 1978/1979, 1979/1980, dan 

1980/1981. 

c) Yurisprudensi PA 5 buku, yaitu terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 

1981/1982, 1982/1983, dan 1983/1984. 

d) Law Report 4 buku yaitu terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 

1981/1982, dan 1983/1984.151 

b. Wawancara 

  Wawancara yang dilakukan disini dikhususkan kepada para ulama 

yang tersebar diseluruh Indonesia. Lebih jauh lagi dalam lampiran SKB proyek  

pembangunan  hukum  Islam  melalui  yurisprudensi  menjelaskan bahwa 
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ulama yang diwawancarai memang benar-benar tokoh ulama yang secara  

selektif sudah dipilihy dan ditentukan. Ulama-ulama yang dipilih adalah yang 

benar-benar diperkirakan berpengetahuan cukup dan berwibawa. Juga 

diperhitungkan kelengkapan geografis dari jangkauan wibawanya dan 

wawancara dilaksanakan berdasarkan pokok-pokok penelitian yang 

dipersiapkan tim inti.152 

  Wawancara dilaksanakan pada 10 kota yang telah ditetapkan dengan  

166 orang responden dari kalangan para ulama. M. Yahya Harahap  

menggambarkan oprasional pelaksanaan pengumpulan data melalui wawancara 

sebagai berikut: 

1) Persiapan pertanyaan yang disusun secara sistematis. Pertanyaan disusun 

berdasarkan pengamatan dan pengalaman praktik tanpa melupakan gejala 

perkembangan dan perubahan nilai yang sedang tumbuh dalam kesadaran 

kehidupan masyarakat. Pertanyaan yang disusun sengaja dibuat agak 

bersifat “indeksial”, karena dari semula sudah ditetapkan bahwa 

pewawancara cukup aktif bertisipasi dalam forum wawancara secara 

langsung, sehingga pelaksanaan wawancara diharapkan dapat memberi 

penjelasan seperlunya akan maksud setiap pertanyaan. 

2) Yang melakukan penyeleksian tokoh ulama setempat adalah panitia pusat 

bekerjasama dengan Ketua Pengadilan Tinggi agama setempat, 

berdasarkan inventarisasi tokoh ulama yang ada di daerah hukum 

Pengadilan Tinggi Agama yang bersangkutan dengan acuan: 
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a) Semua unsur organisasi Islam yang ada diikutsertakan sebagai 

komponen. 

b) Juga diikutsertakan tokoh ulama yang berpengaruh di luar unsur 

organisasi yang ada, dan diutamakan ulama yang mengasuh lembaga 

pesantren.  

3) Para ulama diwawancarai pada suatu tempat dalam waktu yang sama.  

Mereka diberi kesempatan secara bebas dan terbuka mengutarakan  

pendapat dan dalil yang mereka anggap muktamad dan sharih. Cara yang 

demikian sengaja diterapkan karena sekaligus diperkirakan mengandung 

misi: 

a) Taqrib bainal ulama atau bainal ummah maupun taqrib bainal madzhab. 

b) Mendorong terbinanya saling menghargai pendapat yang saling 

berbeda.153 

c. Studi Perbandingan 

  Untuk memperoleh sistem/kaidah-kaidah hukum, yakni dengan jalan  

memperbandingkan dari negara-negara Islam lainnya seperti Maroko  (tanggal 

28 dan 29 Oktober 1986), Turki (tanggal 1 dan 2 Nopember, dan  Mesir 

(tanggal 3 dan 4 Nopember 1986). Studi perbandingan ini  dilaksanakan oleh 

H. Masrani Basran, S. H. dan H.  

Muchtar Zarkasyi, S. H. Meliputi: 

1) Sistem peradilan  

2) Masuknya syariah lawdan dalam arus Tata Hukum Nasional 
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3) Sumber-sumber hukum materiil yang menjadi pegangan/terapan hukum di 

bidang Ahwalussyakhsiyah yang menyangkut kepentingan muslim.154 

d. Seminar dan Lokakarya 

  Setelah pengumpulan data yang diselesaikan sesuai dengan jadwal 

yang  ditentukan, dilanjutkan dengan pengolahan data dan penyusunan draft 

Kompilasi Hukum Islam oleh tim yang telah ditentukan, dan draft inilah  yang 

kemudian diajukan dalam satu lokakarya Nasional yang diadakan  khusus 

untuk penyempurnaanya. Lokakarya berlangsung lima hari yaitu  pada tanggal 

2-6 Pebruari 1988 di hotel Kartika Candra Jakarta, dan diikuti oleh 124 peserta 

dari seluruh Indonesia  yang terdiri dari para Ketua Umum Majelis Ulama 

Propinsi, para Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh  Indonesia, beberapa 

Rektor IAIN, beberapa Dekan Fakultas Syariah IAIN, sejumlah wakil 

organisasi Islam, sejumlah ulama dan sejumlah  Cendekiawan Muslim baik di 

daerah maupun di pusat, dan tidak ketinggalan pula wakil organisasi wanita.155 

 Dalam lokakarya ditunjuk tiga komisi. Komisi I membidangi Hukum  

Perkawinan, ketuanya M. Yahya Harahap dan sekretarisnya H. Mafruddin  

Kosasih. Komisi II membidangi Hukum Warisan diketuai H.A. Wasit Aulawi, 

M. A. komisi III membidangi Hukum Perwakafan, ketuanya H.  Masrani 

Basran. Selain komisi-komisi juga disepakati perlunya Tim Perumus. 
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1) Komisi I bidang perkawinan terdiri dari H.M. Yahya Harahap, Mafruddin 

Kosasih, K.H. Halim Muchammad, Muchtar  Zarkasyi, K.H. Ali Yafie, dan 

K.H. Najih Ahyad. 

2) Komisi II bidang kewarisan terdiri dari H.A. Wasit Aulawi, Zainal Abidin 

Abu Bakar, K.H. Azhar Basyir, Md. Kholid, dan Ersyad. 

3) Komisi III bidang perwakafan terdiri dari Masrani Basran, A.Gani 

Abdullah, Prof. Rahmat Djatnika, K.H. Ibrahim Husein, dan K.H. Aziz 

Masyhuri.156 

 Penyusunan Kompilasi Hukum Islam selain melalui empat fase yang 

diadakan oleh panitia resmi proyek penyusunan kompilasi, juga  mendapat 

dukungan dan masukan dari beberapa organisasi Islam. Di antaranya Majelis 

Tarjih Muhammadiyah tanggal 8-9 April 1986 di Kampus  Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta, dihadiri Menteri Agama dan Ketua MUI, Hasan 

Basri. Nahdlatul Ulama Jawa Timur Mengadakan bathsul msailtiga kali di 

Pondok Pesantren Tambakberas, Lumajang, dan Sidoarjo.157 

 Setelah semua apa yang diagendakan dalam SKB proyek 

pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi terlaksana. Munculah 

perbedaan pendapat mengenai instrumen apa yang digunakan untuk 

melegalkan kompilasi sebagai hukum nasional. Sebagian peserta lokakarya  

menghendaki agar kompilasi tersebut disahkan melalui undang-undang. 

Namun ada kekhawatiran apabila kompilasi dilegitimasikan melalui undang-

                                                             
156 Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum......., 93-94. 
157 Ibid, 



 

 

undang akan memakan waktu yang lama, karena harus melalui DPR untuk 

mengesahkannya. Dan sebagian yang lain  menginginkan  agar  dituangkan 

dalam Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden. 

 Rahmat Djatnika yang dikutip Abdurrahman dalam bukunya Kompilasi 

Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa, dalam urusan kompilasi kita 

tidak melalui  DPR  tetapi  memakai  sistem  potong  kompas  karena  kalau 

melalui DPR akan sulit, apalagi masalah waris. Oleh karenanya Mahkamah 

Agung menggunakan jalan pintas bersama-sama dengan Departemen agama 

mengadakan kompilasi, biayanya atas restu presiden. Ini cara potong kompas 

yang zaman dulu tidak mungkin dilakukan.158 

 Adanya tarik ulur mengenai instrumen apa yang digunakan untuk 

melegalkan kompilasi salah satu faktor utamanya adalah UU No. 7  Tahun 

1989 yang menuntut Peradilan Agama harus mempunyai  landasan hukum 

secara materiil, dan diharapkan Kompilasi Hukum Islam segera bisa mengisi 

kekosongan hukum tersebut. 

 Setelah melalui perdebatan panjang, pada tanggal 10 Juni 1991 

Presiden Repubik Indonesia menandatangani sebuah Instruksi Presiden  Nomor 

1 Tahun 1991 sebagai peresmian penyebarluasan Kompilasi  Hukum Islam 

Indonesia ke seluruh Ketua Pengadilan Agama dan Ketua Pengadilan Tinggi 

Agama. Pada saat itulah, secara formal dan secara de jure Kompilasi Hukum 

Islam diberlakukan sebagai hukum materiil bagi lingkungan Peradilan Agama 

di seluruh Indonesia. 
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 Sementara itu untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden, Menteri 

Agama mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 152 Tahun 

1991 tanggal 22 Juli 1991 tentang Pelaksanaan  Instruksi Presiden  Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. Pelaksanaan penyebarluasannya dikeluarkan 

Surat  Edaran  Direktur  Pembinaan  Badan  Peradilan  Agama  Islam Nomor 

3694/EV/HK.003/AZ/91 tanggal 25 Juli 1991 yang dikirim  kepada semua 

Ketua Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. 

D. Ketentuan Hukum Kawin Hamil Pasal 53 KHI 

Di Indonesia masalah hukum kawin hamil di luar nikah memang tidak 

diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun 

diatur secara khusus dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersbut 

menjelaskan tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil 

diluar nikah. Meskipun tanpa mengatur adanya masa ‘Iddah bagi wanita hamil. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).159 Pada pasal 53 KHI dijelaskan tentang 

kebolehan melangsungkan perkawinan bagi perempuan yang hamil di luar nikah 

akibat zina, dengan pria yang menghamilinya. Ketentuan dalam KHI ini sama 

sekali tidak menggugurkan setatus zina bagi pelakunya, meskipun telah dilakukan 

perkawinan setelah terjadi kehamilan di luar nikah.  

Ketentuan kawin hamil di sebutkan di dalam pasal 53 Kompilasi Hukum 

Islam yang berbunyi: 
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Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam 

(1) Seorang wanita yang hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria 

yang menghamilinya. 

(2) Perkawinan dengan wanita hamil disebut dalam ayat (1) dapat 

dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. 

(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan saat hamil, tidak diperlukan 

perkawinan ulang setelah anaknya lahir.160 

 

Di dalam pasal 53 KHI tersebut memang membolehkan wanita yang hamil 

di luar nikah akibat zina, untuk bisa melangsungkan perkawinan. Meskipun 

demikian jelas tercantum aturan khusus yang harus dipenuhi dalam perkawinan 

tersebut, diantaranya: 

a. Seorang wanita yang diluar nikah bisa dikawinkan dengan pria yang 

menghamilinya, yakni pria patnernya. 

b. Perkawinan dengan wanita hamil disebut dalam ayat (1) dapat dilangsungkan 

tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, neskipun si wanita dalam 

keadaan hamil, tetap sah melakukan perkawinan. 

c. Dengan dilangsungkannya perkawinan saat hamil, tidak diperlukan perkawinan 

ulang setelah anaknya lahir. Dengan istilah lain tidak perlu adanya tajdid an-

nikah.161  

 Munculnya ketentuan aturan hukum mengenai kawin hamil di dalam KHI 

ini tidak lepas dari berbagai pertimbangan para ahli perumus KHI tersebut. Hal ini 

terlibat dari produk hukum yang di munculkan sanggat terlihat kehati-hatian dan 

adanya sikap kompromistis antara hukum islam dengan hukum adat yang sudah 
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berlaku di Indonesia sepanjang tidak saling bertentangan antara keduanya. Dalam 

hukum islam normatife di lingkungan ahli fiqh imam madzhab sendiri memang 

terdapat pendapat yang membolehkan kawin hamil, dan hal ini di sandingkan 

dengan hukum adat di Indonesia yang juga membolehkan kawin hamil tersebut. 

 Angapan ini dikatakan oleh Yahya Harahap sebagai salah satu bentuk 

kompromi dengan nilai hukum adat yang menetapkan asas: “setiap tanaman yang 

tumbuh di ladang seseorang maka dialah pemilik tanaman meskipun bukan dia 

yang menanam”. Dan tujuan kompromi ini menurut bekiau adalah supaya 

ketentuan produk hukum Islam lebih dekat dengan kehidupan social masyarakat 

di Indonesia sendiri.162 Sikap dan langkah yang demikian dapat dikatakan sebagai 

upaya mengislamkan hukum adat dan sekaligus berbarengan dengan upaya 

mendekatkan hukum adat ke dalam hukum Islam. Dengan demikian hukum Islam 

menjadi membudaya di dalam kehidupan masyarakat, dan hukum adat yang 

berlaku pun tidak bertentangan dengan hukum islam.  

 Para penyusun Kompilasi Hukum Islam (KHI) terlihat jelas sanggat 

memperhatikan prinsip-prinsip hukum adat alam menyusun KHI tersebut. Banyak 

hukum-hukum adat yang dijadikan pertimbangan dalam menyusun ketentuan 

hukum dalam KHI, seperti harta bersama, kewajiban suami istri, wasiat wajibah, 

dan kebolehan nikah hamil. Hal ini pun diperkuat dengan adanya teori receptio a 

contrario yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi masyarakat adalah 
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hukum agamanya, dan hukum adat hanya berlaku apabila tidak bertentangan 

dengan hukum agama.163 

 Pada dasarnya, peratuan kawin hamil dalam pasal 53 KHI merupakan 

peraturan yang sedikit banyak berawal dari pendekatan kompromistis antara 

hukum islam dengan hukum adat.164 kompromi tersebut dapat didasarkan pada 

beberapa kenyataan hukum adat bahwa: 

a. Dahulu kala ada beberapa daerah di Indonesia yang menerapkan sikap rasa 

benci yang sangat terhadap wanita yang hamil ataupun melahirkan di luar 

perkawinan yang sah. Kebencian itu bahkan tidak hanya dilampiaskan kepada 

wanita tersebut tapi juga kepada bayi yang dilahirkannya. Wanita yang hamil 

di lur nikah bisa jadi bahan cemoohan, dikucilkan ataupun diasingkan dari 

kehidupan sosialnya. Bayi yang lahir akibat dari perzinaan atau hubungan 

seks di luar nikah pun dianggap sebagai anak haram, harus dibuang, bahkan 

ada pula yang dibeikan kepada orang lain karena dianggap sebagai aib 

keluarga.165 

b. Di beberapa lingkungan adat, anak yang lahir di luar kawin ( di luar nikah) 

dari ibu yang tak menikah, dianggap sama halnya seperti anak yang lahir 

beribu wanita yang melahirkan dengan keadaan di dalam perkawina yang sah. 

Adat ini berlaku di beberapa daerah di Manahas, Ambon, Timur Mentawai.  
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Seiring dengan perkembangan zaman di masa lalu, orang-orang mulai 

mengenal lembaga-lembaga adat yang ada di lingkungannya, sebagai jalan keluar 

mencari solusi terhadap wanita yang hamil di luar nikah, maupun bayi yang lahir 

di luar nikah. Hal ini berangkat dari pemahaman bahwa sanksi cemoohan, 

pengucilan bahkan pengasingan saja tidak cukup member solusi. Maka dari itu 

perlu adanya solusi bersama dari lembaga adat. Hal itu dapat dilihat dari adanya 

beberapa adat yang mengatur masalah wanita hamil di luar nikah, diantaranya: 

a. Adanya keharusan kawin paksa kepada seorang pria, dengan menunjukan 

sebagai orang yang menghamilinya (baik tunangan ataupun bukan). Di 

beberapa daerah di Sumatra Selatan, ada yang namanya rapat adat warga 

perkawina yang juga didasarkan pada ordonansi S. 1993-37: ordonansi oang-

orang Kristen jawa, Minahasa, Ambon.166 

Ketentuan kebolehan kawin hamil yang terdapat dalam pasal 53 KHI, 

dalam aplikasinya mengunakan acuan sebagai berikut: 

a. Wanita yang hamil di luar nikah dapat dinikahi dengan pria yang 

menghamilinya, dan dengan penafsiran lain pria yang mau mengawini 

dianggap benar yang dianggap benar sebagai laki-laki yang menghamili, 

kecuali si wanita menyanggah (mengingkari). 

b. Perkawinan wanita hamil tersebut dapat dilakukan tanpa harus menunggu 

kelahiran bayi yang dikandungnya. 
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c. Anak yang dikandung dalam rahim wanita yang hamil di luar nikah, 

dianggap mempunyai hubungan darah dan hubungan hukum yang sah 

dengan laki-laki yang mengawini ibunya. 

d. Perkawinan yang sudah terlaksana (dalam keadaan wanita tersebut hamil) 

tidak perlu dilakukan pengulangan nikah. Sebab nikahnya tetap dianggap 

sah. 

Acuan dan anggapan-anggapan di atas inilah yang merupakan salah satu 

bentuk komprimi dengan nilai hukum adat yang menetapkan asas: “setiap 

tanaman yang tumbuh di lading seseorang, maka dialah pemilik tanaman 

meskipun bukan dia yang menanam.”167  

E. Dasar Hukum Pasal 53 KHI 

 Di Indonesia masalah hukum kawin hamil di luar nikah memang tidak 

diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun 

diatur secara khusus dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersbut 

menjelaskan tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil 

diluar nikah. Meskipun demikian ada aturan khusus yang harus dipenuhi dalam 

perkawinan tersebut, diantaranya: 

 a. Seorang wanita yang hamil diluar nikah bisa dikawinkan dengan pria yang 

menghamilinya. 

 b. Perkawinan dengan wanita hamil disebut dalam ayat (1) dapat dilangsungkan 

tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. 
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 c. Dengan dilangsungkannya perkawinan saat hamil, tidak diperlukan 

perkawinan ulang setelah anaknya lahir. 

Kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil diluar nikah menurut 

ketentuan pasal 53 KHI, secara tegas dibatasi pada perkawinan dengan laki-laki yang 

menghamilinya. Hal ini berlandaskan pada firman Allah SWT dalam surat al-Nur ayat 3: 

  على ذلك وحرم مشرك أو زان إال ينكحها ال انية والز كة أومشر إالزانية ينكح ال لزانىا

(3:النّور.)المؤمنين  
 Artinya: “laki-laki pezina tidak mengawini melainkan perempuan pezia, 

atau perempuan musyrik; dan perempuan pezina tidak dikawini melainkan 

oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Yang demikian diharamkan atas 

orang-orang Mukmin.” (QS. An-Nur/24: 3).168 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa laki-laki yang berzina tidak boleh dikawinkan 

kecuali dengan perempuan yang berzina ataupun perempuan yang musyrik. Dan 

begitupun peremuan yang berzina tidak boleh dikawinkan kecuali dengan laki-laki yang 

berzina atau laki-laki yang musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang 

mukmin. 

Dalam surat an-Nisa’/4 ayat 24 dijelaskan: 

                            

  Artinya: ”Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri 

dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina.” (QS. An-Nisa/4: 

24).169 
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     Dalil di atas menjadi dasar dibolehkannya menikahi wanita hamil yang sedang 

hamil karena zina dengan orang lain, yang bukan sesama pelaku zina. 

Dasar hukum lain yang dijadikan landasan adalah Hadits riwayat Aisyah, yaitu 

ketika Rasulullah SAW ditanya mengenai seorang laki-laki yang berzina dengan seorang 

wanita, kemudian laki-laki berniat mengawininya, saat itu Rasulullah SAW menjawab: 

 أوله:  الفق, يتزوجها فأرادأن بإمرأة زنى رجل عن وسلم عليه هللا لىص النبي سئل
 سفاح وأخره نكاح والحرام اليحرم الحالل.170

 Hadist di atas menjelaskan bahwa perzinaan merupakan perbuatan yang haram, 

sedangkan perkawinan merupakan perbuatan yang halal, sehingga dalam konteks hadist 

ini menunjukkan bahwa perbuatan yang haram (perzinaan) tidak dapat mengharamkan 

perbuatan yang halal (perkawinan). Dengan demikian, keharaman perzinaan tidak dapat 

mengharamkan halalnya pelaksanaan perkawinan, meskipun yang melangsungkan 

perkawinan adalah pelaku zina, yakni pasangan yang melakukan perzinaan sehingga 

menyebabkan wanita hamil.  

Hal tersebut diperkuat oleh salah satu qaidah dalam qawaidul Fiqh:  

 171.التحريم على الٌدليل يدل حتٌى إلباحةا شياء ألا فى األصل
 Maksud dari qaidah diatas ialah, asalnya hukum menikah adalah boleh 

tetapi apabila ada dalil yang menunjukkan keharaman tersebut, maka hukum 

nikah berubah menjadi haram.  
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BAB IV 

ANALISIS MAQA<S}ID SHARI<’AH  TERHADAP KETENTUAN 

PERKAWINAN WANITA HAMIL DALAM PASAL 53 KHI  

Ketentuan kawin hamil dalam khazanah pemikiran hukum Islam terus 

mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan pemikiran tersebut 

dipengaruhi oleh banyak faktor yang terkait dengan kondisi sosial budaya masyarakat 

tertentu di wilayah tertentu. Pemikiran suatu masyarakat bisa berbeda dengan 

masyarakat yang lain. 

Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum Islam terapan yang berlaku khusus di 

Negara Republik Indonesia yang menjadi referensi utama bagi institusi-institusi 

Negara yang mengeluarkan produk hukum tertentu sebagai penerapan hukum Islam 

oleh Negara, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, memiliki 

ketentuan tentang kawin hamil yang diadopsi dari pemikiran Imam Abu Hanifah dan 

Imam Al Syafi’i yang berbeda dengan pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad. Hal 

ini sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam terutama yang terkait dengan 

relevansi konsep tersebut untuk masa sekarang ini dengan menimbang manfaat dan 

mafsadah atau untung rugi bagi pembangunan masyarakat Indonesia khususnya yang 

beragama Islam ke depan agar menjadi lebih baik.172 
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A. Analisis Maqa<s}id Shari<’ah  Terhadap Dasar Hukum Kawin Hamil Dalam 

Pasal 53 KHI 

Ketika ketentuan kawin hamil dalam Pasal 53 KHI dikaitkan dengan 

Maqa<s}id Shari<’ah , tentu akan berkaitan pula dengan lima unsur kemaslahatan 

pokok. Keberadaan agama, jiwa akal, keturunan dan harta yang disebut dengan 

lima unsur pokok kemaslahatan, dikaitkan dengan kelompok peringkat 

daruriyya<}t, hajiyya<}t dan tahsiniyya<t, kemudian dijadikan analisis keberlakuan 

ketentuan pasal 53 KHI. Dengan demikian ketentuan Pasal 53 KHI diuraikan ke 

dalam lima unsur pokok di atas (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) sekaligus 

dianalisis dengan menggunakan ketiga kelompok peringkat yakni daruriyyat, 

hajiyyat dan tahsiniyyat, untuk menguraikan maksud ketentuan Pasal 53 KHI 

tersebut.173 

1. Pemeliharaan agama 

Pemeliharaan agama dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 KHI, berarti 

dengan diperbolehkannya melangsungkan perkawinan bagi pasangan zina 

meskipun atas dasar keterpaksaan, hal itu sudah menunjukkan bukti bahwa si 

pelaku zina sudah mau bertaubat dan menjalankan perintah agama untuk 

menikah. Dengan demikian, pelaku zina akan berhenti melakukan perzinaan 

dan kemudian segera melangsungkan perkawinan untuk memulai kehidupan 

yang baru dalam ikatan perkawinan yang sah. 
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Kendati demikian, upaya tersebut belum mampu memberikan 

pemeliharaan agama secara optimal, karena dengan membolehkan 

melangsungkan perkawinan justru bisa berakibat pada persepsi legalisasi 

perzinaan dengan payung hukum Pasal 53 KHI. Seharusnya upaya yang 

dilakukan untuk memelihara dalam konteks perzinaan adalah dengan 

mengoptimalkan upaya pencegahan, karena perzinaan adalah perbuatan yang 

melanggar ajaran agama, sehingga keberadaannya harus diberantas dan 

diperangi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan 

sanksi kepada para pelaku zina untuk memberikan hukuman atas 

perbuatannya. Pemberian sanksi diharapkan mampu memberi efek jera, 

sekaligus upaya preventif kepada masyarakat agar tidak ada orang lain yang 

melakukan pelanggaran serupa dikemudian hari. Dengan demikian, 

perkawinan sebagai ibadah untuk memelihara agama akan senantiasa 

dilakukan atas dasar kerelaan dan keinginan beribadah, bukan dilandasi 

keterpaksaan untuk menutupi aib karena hamil di luar nikah.174 

2. Pemeliharaan jiwa  

Kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil di luar 

nikah mempunyai makna penting bagi upaya pemeliharaan terhadap jiwa. 

Setelah dilangsungkan perkawinan, wanita dan mungkin juga anak-anaknya 

kelak akan mendapatkan nafkah dari laki-laki yang menghamilinya. Sehingga 

wanita akan dapat memenuhi kebutuhan yang menyangkut kebutuhan primer 

dalam kehidupan sehari-hari seperti: kebutuhan sandang, panggan dan papan. 
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Kondisi sebaliknya akan terjadi jika ternyata laki-laki yang menghamilinya 

tidak mau bertanggung jawab atau tidak dibolehkan mengawininya. Bisa 

dimungkinkan dalam kondisi seperti ini wanita akan menjalani hidup seorang 

diri dan bahkan akan menjadi orang tua tunggal (single parent). Memenuhi 

kebutuhan hidup dengan cara bekerja sendiri, tentu akan memberikan 

kesulitan bagi kehidupan seorang wanita, lebih-lebih jika itu disebabkan 

karena tekanan keadaan akibat laki-laki pasangan zinanya yang tidak mau 

bertanggung jawab.175 

3. Pemeliharaan akal 

Seorang wanita hamil di luar nikah sangat rentan mengalami tekanan 

psikologis. Jika tekanan itu dibiarkan terus-menerus maka tidak menutup 

kemungkinan berpengaruh terhadap kesehatan akal bagi pihak wanita. 

Meskipun pemeliharaan akal disini tidak dilakukan melalui pendidikan formal 

seperti lembaga pendidikan, namun dengan melangsungkan perkawinan itu 

sudah cukup menyelamatkan akal secara psikologis. Dengan cara 

melangsungkan perkawinan, wanita tersebut akan lebih tenang dan mampu 

mengurangi tekanan pikirannya (stres, depresi dan lain-lain). Dan cara ini pun 

dalam rangka menjamin kesehatan akal anak yang akan lahir kelak, dari 

tekanan psikologis yang selalu membebani pikirannya.176 

4. Pemeliharaan keturunan 
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Ketentuan Pasal 53 KHI mempunyai orientasi jangka panjang berupa 

pemeliharaan terhadap keturunan. Keturunan merupakan manifestasi jangka 

panjang bagi orang tua. Oleh sebab itu eksistensi keturunan harus dipelihara 

dan diselamatkan. Dengan cara melangsungkan perkawinan bagi pasangan 

zina merupakan langkah konkret untuk memberinya kejelasan status hukum. 

Karena jika sampai terlambat, maka anak akan mengalami kesulitan dalam 

mengurus segala keperluan administratifnya sebagai warga Negara.177 

5. Pemeliharaan harta 

 Masalah pemeliharaan harta, Islam sudah mengenalkan tentang cara 

memelihara dan melindunggi harta dari kemafsadatan. Pemeliharaan dalam 

konteks pemberlakuan Pasal 53 KHI tersebut adalah dengan 

dilangsungkannya perkawinan bagi wanita hamil, akan berimplikasi pada 

terpeliharanya harta, berupa penggunaan dan pendistribusian harta 

sebagaimana mestinya. Konteks pemeliharaan harta pada kasus kawin hamil 

menunjukkan bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan bagi wanita hamil 

maka penggunaan harta akan terbatasi pada kegiatan yang berkaitan dengan 

pihak-pihak yang berkaitan, diantaranya untuk menafkahi dan memenuhi 

kebutuhan keluarga. Selain itu, hal pokok lain yang tidak kalah pentingnya 

adalah terkait dengan hak anak (hasil zina) untuk ikut menikmati harta 

tersebut, termasuk juga menyangkut hak waris anak jika suatu saat orang 

tuanya meninggal dunia. Secara hukum, anak sudah mendapat jaminan karna 
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telah dinyatakan jelas sebagai keturunan dari pemilik harta yang 

bersangkutan.178 

 Berangkat dari analisis pemeliharaan lima unsur tersebut bila dikaitkan 

dengan ketentuan Pasal 53 KHI, maka seakan ditemukan kontradiksi yaitu belum 

terpenuhinya pemeliharaan terhadap agama (hifz ad-din). Pemeliharaan agama 

tidak ditempatkan pada tingkatan daruriyyat sebagai ranah primer yang harus 

dipelihara. Pasal 53 KHI lebih memprioritaskan pemeliharaan jiwa (hifz an-na<fs), 

akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz an-na<s}l) dalam tingkat daruriyyat  untuk segera 

dilakukan pemeliharaan, sedangkan pemeliharaan harta (hifz al-ma<l) di tempatkan 

dalam tingkatan hajiyyat. Pemeliharaan agama yang berorientasi menggapai 

kemaslahatan dunia dan akhirat seakan dikesampingkan untuk lebih 

mengutamakan pemeliharaan terhadap empat unsur yang sekedar berorientasi 

menggapai kemaslahatan dunia. Kalau berhenti pada analisis ini, maka ketentuan 

Pasal 53 KHI lebih berorientasi mengapai masalah dunia. 

Oleh sebab itu, diperlukan analisis lebih lanjut guna mengungkap 

persoalan tersebut. Jika dianalisis lebih jauh maka akan terlihat bahwa 

penempatan terhadap pemeliharaan jiwa (hifz an-na<fs), akal (hifz al-‘aql) dan 

keturunan (hifz an-na<s}l) dalam tingkatan daruriyyat lebih disebabkan karena telah 

terjadi perzinaan, dan perzinaan itu menyebabkan kehamilan. Dalam konteks ini 

maka yang menjadi dasar pijakan adalah kondisi yang sanggat mendesak berupa 

kehamilan seorang wanita dan anak yang dikandungnya. Hal inilah yang menjadi 

dasar diutamakannya pemeliharaan terhadap ketiga unsur tersebut dan 
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mengesampingkan unsur pemeliharaan agama. Sudah jelas bahwa perzinaan 

merupakan perbuatan melanggar agama meskipun pada akhirnya dilangsungkan 

perkawinan. Pemeliharaan agama tidak terpenuhi secara sempurna sebab 

perbuatan zina dengan sendirinya telah merusak ajaran agama itu sendiri. 

Dikesampingkannya pemeliharaan agama yang lain juga terlihat dengan tidak 

adanya aturan yang memberikan hukuman (hudud) pada pasal ini, sehingga dua 

hal di atas cukup jelas bahwa Pasal 53 KHI tersebut mengesampingkan unsur 

pemeliharaan agama. Meskipun pada akhirnya membolehkan melangsungkan 

perkawinan, tetapi perkawinannya merupakan perkawinan yang didasari karena 

keterpaksaan sebab hamil di luar nikah. 179   

Keberadaan wanita hamil dan juga anak yang dikandungnya merupakan 

alasan yang tidak bisa dikesampingkan, untuk kemudian memprioritaskan 

pemeliharaan agama. Karena apabila pemeliharaan agama diprioritaskan, maka 

keberadaan wanita hamil dan juga anak dalam kandungannya maka akan 

terancam kelangsungan hidupnya. Akibatnya, pemeliharaan keempat unsur 

berupa: jiwa, akal, keturunan dan harta akan terabaikan. Namun sebaliknya jika 

pemeliharaan keempat unsur ini dipertahankan, justru pemeliharaan agama bisa 

direalisasikan pada kesempatan lain, yaitu pemeliharaan agama bagi anak hasil 

zina tersebut dimasa mendatang.180 

Dari beberapa uraian di atas setidaknya menjadi gambaran tentang 

bagaimana dasar hukum  yang dijadikan landasan logis dalam menentukan sebuah 
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hukum kawin hamil yang tertuang dalam Pasal 53 KHI. Ketentuan ini pun tak 

lepas pula dengan adanya faktor-faktor hukum adat yang sudah berlaku di 

masyarakat yang biasanya tetap membolehkan  untuk melangsungkan perkawinan 

bagi wanita yang hamil di luar nikah dengan tujuan demi melindungi hak-hak si 

bayi yang dikandungnya dan demi melindungi si wanita dari hal-hal yang tidak 

diinginkan. Tujuan dari hukum inilah yang sering disebut sebagai maqa<s}id 

shari<’ah .181 

Adapun tujuan disyariatkan hukum adalah untuk memelihara 

kemaslahatan manusia dan sekaligus untuk menghindari mafsadah baik di dunia 

maupun di 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 pokok tersebut adalah: agama 

(hifz ad-din), jiwa (hifz an-na<fs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz an-na<s}l) dan 

harta (hifz al-ma<l).182 Terkait dengan penerapan hukum, maka kelima unsur pokok 

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

tahsiniyyat.183 Apabila kelima unsur pokok di atas dikaitkan dengan kasus 

perkawinan wanita hamil, maka dalam hal penetapan hukum, pemeliharaan 

kelima unsur pokok di atas harus sesuai dengan situasi dan kondisi fakta hukum. 

Hal ini perlu dilakukan untuk menempatkan urutan hukum yang akan diterapkan 

sesuai porsi dan urgensinya. 
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Dengan demikian ketentuan kawin hamil dalam Pasal 53 KHI, secara garis 

besar memiliki tujuan dari dibentuknya Pasal tersebut. Tujuan tersebut adalah 

untuk melindungi diri si wanita yang hamil di luar nikah  serta melindungi hak 

hidup dan hak sebagai anak bagi bayi yang dikandungnya. Melindungi diri si 

wanita yang hamil di luar nikah dan hak hidup bayi yang di kandungnya termasuk 

ke dalam kategori tujuan hifz an-nafs dan hifz al-‘aql, sebab hal ini berkaitan 

dengan perkembangan kesehatan si ibu dan bayi yang di kandungnya serta 

perkembangan si anak jika lahir kelak baik dari segi kesehatan fisik maupun 

kesehatan pikirannya. Sedangkan melindunggi hak sebagai anak bisa termasuk 

dalam kategori tujuan hifz an-nasl dan hifz al-mal. Sebab hal ini berhubungan 

dengan status nasab si anak serta hak-hak waris si anak apabila ibunya 

meninggal.184  

Tujuan-tujuan di atas merupakan bentuk maqa<s}id shari<’ah  yang hendak 

dicapai dari hukum kebolehan kawin hamil dalam Pasal 53 KHI. Dan tujuan lain 

yang paling penting dari ketentuan Pasal 53 KHI ini adalah untuk memberikan 

kejelasan status hukum bagi si anak dan ibunya, supaya tidak terjadi kesulitan 

dalam hal menggurus segala keperluan atministratif sebagai warga Negara. 

Kesulitan-kesulitan itu diharapkan akan teratasi apabila si wanita hamil tersebut 

memiliki suami yang secara moral pastinya akan membantu sang istri dalam 

mengurus kehidupan sehari-harinya sebagai suami istri. 

Dari tujuan-tujuan inilah, dapat dikatakan bahwa kebolehan kawin hamil 

lebih diutamakan. Kebolehan itu menyangkut kemaslahatan yang lebih utama 
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yang harus diberikan bagi si wanita hamil dan bayi yang dikandungnya. 

Terkadang penegakan agama (hudud bagi pelaku zina) yang merupakan maslahat 

juga harus dinomor duakan demi terjaganya kemaslahatan yang empat ( jiwa, 

akal, keturunan dan harta). Hal yang sebenarnya juga maslahat ini 

dikesampingkan dengan mempertimbangkan prioritas situasi dan kondisi bagi 

wanita hamil dan bayi yang dikandungnya. Sesuai dengan kaidah fiqh:  

 درءالمفاسد مقٌدم على جلب المصالح.185

Dan penetapan pasal tersebut juga sejalan dengan kaidah fiqh : 

 تصّرف اإلما م على الرّ عيّة منوط بالمصلحة186

1. Kebolehan Kawin Dengan Pria yang Menghamili 

 Peraturan atau ketentuan hukum mengenai kebolehan melangsungkan 

perkawinan hamil dengan pria yang menghamili, secara yuridis diatur dalam 

Pasal 53 ayat (1) KHI. Dalam ketentuan itu dijelaskan: 

Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang 

menghamilinya.187  

 

 Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa seorang wanita yang 

hamil di luar nikah akibat zina, maka dia dapat melangsungkan perkawinan 

dengan pria yang menyebabkan kehamilannya. Kata “dapat” dalam ketentuan 

Pasal 53 ayat (1) KHI tersebut mengandung makna bahwa wanita yang hamil 
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tak ada larangan untuk menikah, terutama dengan pria yang menghamilinya, 

tanpa harus menunggu kelahiran janin atau bayi yang dikandungnya. 

Pengertian ini disimpulkan dari ayat (2) yang menjelaskan ayat (1). KHI Pasal 

53 ayat (2) menyebutkan: 

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

dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.188   

                                                                                                                                        

 Dalam ayat tersebut mengandung pengertian bahwa wanita yang hamil 

di luar nikah sebagaimana tersebut dalam ayat (1) tadi dapat langsung 

melakukan perkawinan tanpa harus menunggu kelahiran bayi yang 

dikandungnya. Kalimat dapat dilangsungkan tanpa harus menunggu lebih 

dahulu kelahiran bayinya, mengandung makna bahwa dalam ketentuan ayat 

tersebut tidak ada keharusan masa ‘iddah atau masa menunggu bagi wanita 

yang hamil di luar nikah. Masa ‘iddah bagi wanita hamil, hanya berlaku bagi 

mereka yang hamil disebabkan dari perceraian atau tidak dalam perkawinan 

yang sah. Wanita yang hamil akibat zina tidak dikenai kewajiban ‘iddah. 

Sepintas ketentuan pada Pasal 53 ayat (1) tersebut bisa dikatakan 

merujuk pada pendapat Imam Abu Hanifah yang berpendapat mengenai 

hukum kawin hamil, bahwa wanita yang hamil di luar nikah karena zina, tidak 

ada kewajiban ‘iddah baginya, bahkan boleh dinikahi, tetapi tidak boleh 

melakukan hubungan seksual hingga dia melahirkan kandungannya.189 Dari 
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pendapat Imam Abu Hanifah tersebut tersirat makna bahwa yang 

diprioritaskan dapat menikahi wanita hamil adalah pria yang menghamili. 

  Namun apabila kita lihat kalimat “dapat” pada ayat di atas ternyata 

lebih pas apabila dikatakan bahwa ketentuan dalam ayat tersebut sesuai 

dengan pendapat Imam Syafi’i yang berpendapat bahwa wanita yang hamil di 

luar nikah akibat zina, boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki 

yang menghamilinya ataupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. 

Perkawinan tetap sah dan kehamilannya tidak mempengaruhi sahnya 

perkawinan.190 Pendapat Imam Syafi’i ini menunjukkan bahwa tidak ada 

pengecualian dan prioritas untuk menikahi wanita yang hamil akibat zina. 

Baik pria yang maupun bukan, dapat menikahi wanita yang hamil akibat zina. 

Meskipun demikian, ketentuan dalam ayat (2) KHI tersebut dapat dikatakan 

pula sebagai upaya talfiq hukum antara pendapat Imam Hanifah dan pendapat 

Imam Syafi’i yang sama-sama membolehkan menikahi wanita yang hamil 

akibat zina. 

 Adapun tujuan dari kebolehan melakukan kawin hamil dengan pria 

yang menghamili dalam Pasal 53 ayat (1) tersebut adalah untuk kemaslahatan 

si wanita tersebut, mengingat madlarat yang ditimbulkan akan lebih besar 

apabila perkawinannya dilarang. Kebolehan melakukan perkawinan dengan 

pria yang menghamili ini menjadi prioritas utama dan bertujuan pula untuk 

menjaga kehormatan nasab meskipun anak hasil dari zina tidak bisa 

dihubungkan nasabnya dengan bapak biologisnya. Namun yang dimaksud 
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menjaga nasab disini adalah supaya sperma yang membuahi kandungan 

wanita tersebut tidak bercampur dengan sperma pria lain yang sebenarnya 

tidak menghamilinya. Tujuan untuk menjaga agar tidak tercampur bakal nasab 

ini sesuai dengan hadits Nabi SAW: 

 من كان يؤمن باهلل واليوم االخرفاليسقى ماءه ولد غيره.191

 Melihat bahwa tujuan utama dari kebolehan kawin hamil adalah 

menjaga nasab, seharusnya memang pria yang menghamili yang harusnya 

prioritas lebih berhak untuk menikahi wanita yang dihamilinya. Ketika anak 

yang lahir merupakan anak hasil biologisnya maka akan menjadi jelas dan 

terjaga dalam hal kehormatan nasab meskipun secara hukum Islam, nasab 

anak hasil zina tidak dapat dinisbatkan kepada sang ayah bologisnya. Namun 

yang menjadi pertimbangan adalah ketika yang mengawini wanita hamil itu 

adalah pria yang menghamili, setidaknya dari sisi biologis tetap terjaga. Lain 

halnya ketika yang mengawini wanita hamil akibat zina adalah pria yang 

bukan menghamilinya, maka dikhawatirkan janin yang dikandung akan 

tercampur dengan sperma pria lain ketika pria dan wanita tersebut melakukan 

hubungan suami istri. 

 Dari analisis di atas jelas terlihat bahwa kebolehan wanita hamil 

melangsungkan perkawinan dengan pria yang menghamilinya berimplikasi 

pada status anak yang dilahirkan. Anak hasil hubungan seksual di luar 

perkawinan yang sah lebih dikenal dengan anak zina. Namun istilah anak zina 
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tidak dipakai dalam perumusan KHI. Para perumus KHI lebih memilih istilah 

“anak yang lahir di luar perkawinan” untuk menyebut istilah anak hasil zina. 

Meskipun istilah “anak zina” merupakan istilah yang popular dan melekat 

dalam kehidupan masyarakat, namun Kompilasi Hukum Islam tidak 

mengadopsi istilah tersebut untuk dijadikan sebagai istilah khusus di 

dalamnya. Hal tersebut bertujuan agar “anak” sebagai hasil hubungan zina, 

tidak dijadikan sasaran hukuman sosial, celaan masyarakat dan lain 

sebagainya, dengan menyandangkan dosa besar (berzina) ibu kandungnya dan 

ayah alami (genetik) anak tersebut kepada dirinya, sekaligus untuk 

menunjukkan identitas Islam tidak mengenal adanya dosa warisan. 

 Anak hasil dari kawin hamil bisa diakui sebagai anak yang sah apabila 

kita merujuk pada pasal 42 undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan yang menyebutkan: Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan 

dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.192 Hal ini diperjelas pula 

dalam pasal 99 KHI yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak 

yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.193 Dari sini dapat 

dipahami bahwa selama anak tersebut dilahirkan setelah kedua orangtuanya 

menikah secara sah, maka anak tersebut adalah anak yang sah dari 

perkawinan tersebut. Anak tersebut dapat diakui pula jika wanita tersebut 
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telah menikah dengan pria yang menghamilinya sebelum anaknya 

dilahirkan,194 sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 53 KHI. 

 Namun ternyata pengakuan itu hanya sebatas pengakuan secara 

administrative saja, tidak sampai pada pengakuan nasab secara keperdataan. 

Sebab hal ini diatur dalam pasal 43 undang-undang No. 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 

ibunya.195 Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah 

dikemukakan, dinyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya 

mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.196 Hal 

demikian secara hukum anak tersebut sama sekali tidak dapat dinisbatkan 

kepada ayah atau bapak biologisnya, meskipun secara nyata ayah biologisnya 

tersebut merupakan pria yang menghamili wanita yang melahirkannya itu. 

  Pengakuan anak secara administratif tetap dibolehkan bagi pasangan 

kawin hamil tersebut, namun hal itu tetap dibarengi dengan menerapkan 

hukum Islam yang tegas tidak mengakui hubungan nasab anak hasil zina 

kepada ayah biologisnya. Ketika anak tersebut dinisbatkan kepada ibunya, 

tentu akan berimplikasi pula kepada hal perwalian terhadap anak yang terlahir 

perempuan. Anak perempuan yang lahir akibat hamil di luar nikah, tidak 

memiliki hak perwalian dari ayah biologisnya. Ayah biologisnya secara 

otomatis tidak sah menjadi wali nikahnya. Maka ketika ia akan menikah yang 
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menjadi wali adalah wali hakim. Sebagai akibat lanjut dari hubungan nasab 

seperti yang dikemukakan, maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan 

waris-mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sebagaimana yang 

ditegaskan pada Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan: anak 

yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi 

dengan ibunya dan keluarganya dari pihak ibunya.197 Dengan demikian, maka 

anak tersebut secara hukum tidak mempunyai hubungan hukum saling 

mewarisi dengan ayah biologisnya. 

2. Kebolehan Kawin dengan Pria yang Bukan Menghamili 

 Dari penjelasan di atas mengenai tujuan dari kebolehan kawin hamil 

ada lah menjaga nasab, seharusnya memang pria yang menghamili yang 

harusnya diprioritaskan lebih berhak untuk menikahi wanita yang 

dihamilinya. Meskipun demikian ternyata para perumus KHI lebih memilih 

kata “dapat” sehingga membuka interpretasi peluang bagi siapapun pria yang 

mau mengawini wanita yang hamil di luar nikah, baik yang menghamili 

maupun pria yang bukan menghamili. Kebolehan melakukan perkawinan 

wanita hamil dengan pria yang bukan menghamili ini pun memiliki implikasi 

terhadap anak yang dilahirkan dari si wanita hamil yang ia kawini. Anak yang 

lahir tidak memiliki hubungan nasab maupun keperdataan kepada ayah yang 

bukan menghamili ibunya. Keperdataan dan nasab tetap disandarkan kepada 

ibunya, begitu pula dalam hal nafkah dan waris yang semuanya dihubungkan 

hanya kepada ibunya. 
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 Secara yuridis memang disebutkan bahwa seorang wanita yang hamil 

di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.198 Namun 

disisi lain KHI tidak mengatur lebih lanjut mengenai apakah wanita yang 

hamil di luar nikah akibat zina dapat dikawini dengan pria yang bukan 

menghamilinya. Norma hukum yang ada dalam ayat (1) tersebut 

menggunakan frasa “dapat” sehingga mengandung makna kebolehan dan 

bukan keharusan. Jadi wanita yang hamil di luar nikah dapat dikawini dengan 

pria yang bukan menghamilinya, sebagai konsekuensi dari kata “dapat” yang 

bersifat kebolehan untuk memilih dan tanpa ada keharusan. 

 Adapun tujuan dari dibukanya peluang boleh menikahi wanita hamil 

akibat zina bagi pria yang bukan menghamili adalah sebagai bentuk upaya 

antisipasi apabila pria yang menghamili tidak mau bertanggung jawab. 

Apabila pria yang bukan menghamili dilarang menikahi wanita hamil 

tersebut, maka akan menjadi persoalan dan masalah tersendiri bagi wanita 

tersebut ketika pria yang menghamili lari dari tanggung jawab dengan tidak 

mau mengawininya. Ketika dihadapkan pada situasi ini, wanita menjadi pihak 

yang paling merasakan tekanan psikologis yang sangat kuat sebagai dampak 

dari perzinaan tersebut. Jika kondisi seperti ini dibiarkan berlarut-larut dan 

tidak dilangsungkan perkawinan, maka dikhawatirkan situasi seperti ini akan 

menimbulkan situasi lain yang lebih buruk. Seperti kasus bunuh diri, atau 

kasus aborsi yang biasanya didominasi oleh tekanan psikologis akibat 

kehamilan di luar nikah. Kedua kasus tersebut bisa terjadi karena wanita 
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merasa hidupnya tidak nyaman, selalu dihantui rasa malu, rendah diri, 

perasaan berdosa, pesimis, depresi dan sebagainya.199 

  Hal itu tentu akan menimbulkan dampak yang lebih parah lagi apabila 

orang-orang sekitarnya menolak keberadaan wanita hamil tersebut dengan 

anggapan bahwa kehamilan wanita tersebut sebagai aib keluarga atau 

masyarakat. Padahal sebenarnya seorang wanita yang dalam keadaan hamil 

pasti sangat membutuhkan perhatian dan dukungan moral berupa motivasi 

yang baik. Namun kenyataannya tidak ia dapatkan dikarenakan ia harus 

menanggung semuanya sendiri tanpa suami selama masa kehamilan. Tentu 

hal ini akan semakin menjadi beban psikologi bagi wanita tersebut ketika pria 

yang menghamilinya tidak mau mengawininya, sedangkan pria lain yang 

tidak menghamilinya dilarang untuk menikahi wanita tersebut. Bahkan 

dampak lain yang mungkin bisa saja terjadi adalah ketika wanita tersebut 

sudah melahirkan pun, cap sebagai pezina akan selalu dikenang oleh orang-

orang dekatnya. 

 Sekalipun wanita yang hamil di luar nikah tetap memilih menjalani 

kehidupan sebagai orangtua tunggal (single parent), ternyata langkah tersebut 

tidak member jaminan bagi kesehatan mental pada anak. Seperti halnya 

ibunya, anak pun akan mendapatkan tekanan psikologis yang sama. 

Perkembangan psikologis anak akan menjadi tidak sehat selain karena factor 

aib, latar belakang kelahirannya pun menjadikan anak dilabeli istilah “anak 
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haram”. Hal lainnya pun bisa disebabkan oleh factor keluarganya yang tidak 

utuh karenatidak memiliki ayah. 

 Tujuan dari dibolehkannya kawin hamil dengan laki-laki yang bukan 

menghamili secara tidak langsung juga termasuk dalam hal upaya menjaga 

kemaslahatan hifz an-nasl, agar si anak tidak merasa minder dan rendah diri 

sebab dengan memiliki ayah (sekalipun bukan ayah biologisnya) hal itu akan 

membuat si anak lebih terjamin psikologisnya dari hal-hal fitnah atau ejekan 

orang lain dari pada ketika anak hasil zina yang lahir dalam keadaan tidak 

memiliki ayah. Namun dalam kenyataannya, kebolehan kawin hamil dengan 

pria yang bukan menghamili lebih bersifat menyelamatkan harga diri  حفظ

 untuk menyelamatkan nasib si anak dan ibunya dari malu dan fitnah (العرض (

yang berkelanjutan. 

 Realitas tersebut tentu akan menjadi dampak negatif, karena keutuhan 

keluarga juga menjadi faktor yang mempengaruhi anak dalam hal 

perkembangan psikologis dan sosial.200 Hal itu akan mempengaruhi 

kehidupan wanita tersebut dalam menjalani kehidupannya. Apabila yang 

demikian sampai terjadi sudah dapat diprediksi bahwa madharat yang 

ditimbulkan akan lebih besar dari pada maslahatnya, apabila laki-laki yang 

bukan menghamili dilarang menikahi wanita zina.  
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B. Analisis Manfaat Dan Mafsadah Ketentuan Kawin Hamil dalam Pasal 53 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

Ketentuan kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam yang telah 

dijelaskan dalam pasal 53 yaitu: 

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang 

menghamilinya; 

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

dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya; 

3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak 

diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. 

 

Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa seorang wanita yang 

sedang hamil diluar nikah boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya 

tanpa harus menunggu wanita tersebut melahirkan anak yang dikandungnya dan 

tidak perlu dilakukan penikahan ulang ketika wanita tersebut selesai 

melahirkan,201 dengan ketentuan tersebut memungkinkan bagi seorang wanita 

yang hamil diluar nikah dengan usia kehamilan yang tua sekalipun dapat 

dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Kemungkinan yang paling 

ekstrim bisa saja beberapa saat sebelum wanita yang hamil diluar nikah 

melahikan anak yang dikandungnya dia dinikahkan terlebih dahulu dengan laki-

laki yang menghamilinya,maka dengan demikian dapat merubah status delapan 

puluh derajat status anak yang baru saja dilahirkan tersebut. Yang seharusnya dan 

jelas-jelas anak tersebut adalah anak hasil hubungan luar nikah, maka dengan 

siasat melakukan kawin hamil menjelang anak tersebut lahir dapat merubah status 

anak tersebut menjadi anak sah. 
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Logika hukum seperti di atas dapat disimpulkan dari ketentuan-ketentuan 

yang terdapat dalam KHI sendiri. KHI  sudah jelas memiliki ketentuan kawin 

hamil yang tercantum dalam pasal 53 seperti yang telah dijelaskan di atas dan 

konsekuensi yuridis dari adanya konsep kawin hamil tersebut adalah berubahnya 

status anak hasil hubungan luar nikah tersebut menjadi anak sah seperti yang 

tercantum dalam pasal 99 huruf (a). Pasal 99 huruf (a) tersebut mengandung dua 

cakupan anak sah. Yang pertama, anak sah adalah anak yang dilahirkan sebagai 

akibat dari perkawinan yang sah. Artinya, anak tersebut memang dibenihkan atau 

hasil perbuatan dari pasangan suami istri yang sah meskipun ketika anak tersebut 

lahir kedua orang tuannya sudah bercerai. Cakupan yang kedua, anak sah adalah 

anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Artinya, bisa saja anak tersebut 

adalah anak yang dibenihkan atau hasil pembuahan dari adanya hubungan 

biologis antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang bukan pasangan suami 

istri, namun sebelum anak tersebut lahir kedua orang tua biologisnya sudah 

berstatus sebagai pasangan suami istri yang sah. 

Jika dianalisa lebih mendalam lagi, maka besar sekali implikasi hukum 

dari kawin hamil tersebut. Yang semestinya anak tersebut adalah anak hasil 

hubungan luar nikah (perbuatan zina) yang berarti tidak ada pertalian nasab 

dengan ayah biologisnya, maka dengan melakukan kawin hamil anak tersebut 

berubah status menjadi anak sah dan memiliki pertalian nasab dengan ayah 

biologisnya yang telah beralih status menjadi ayah sahnya. Setelah memiliki 

pertalian nasab dengan ayahnya, maka memiliki rentetan implikasi hukum yang 



 

 

panjang, memiliki hak saling mewarisi dengan ayahnya, ayahnya pun juga 

memiliki hak menjadi wali nikah jika anak tersebut berjenis kelamin perempuan 

ketika akan menikah serta hubungan hukum yang lain antara anak kandung dan 

ayah kandung. 

Dari uraian tentang implikasi hukum dari ketentuan kawin hamil dalam 

pasal 53 KHI, dapat dianalisis untuk ditimbang dan ditakar kemaslahatan apa 

yang didapatkan dari konsep tersebut pada satu sisi dan pada sisi yang lain juga 

dapat dirasakan dan diperkirakan kerusakan apa saja yang terjadi atau yang 

mungkin terjadi sebagai akibat dari konsep tersebut. 

Memang tidak dapat disangkal bahwa dalam pandangan islam, setiap anak 

yang terlahir di dunia ini dalam keadaan suci. Dia tidak mewarisi dosa dari 

siapapun dan tidak terkait dengan keburukan yang dilakukan oleh siapapun. Dia 

suci bersih dari segala noda dan dosa sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi 

SAW sebagai berikut: 

ثَنَا َعْبَداُن أَْخبََرنَا َعْبُد هللاِ أَْحبََرنَ  ْهِريِّ قَاَل أَْحبََرنِي أَبُو َسلََمةَ ْبُن َعْبِد َحدَّ ا  يُونُُس َعْن الزُّ

ْحَمِن أَنَّ أَبَا هَُرْيَرةَ َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل قَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َما ِمْن َموْ  لُود  إاِلَّ الرَّ

َسانِِه َكَما تُْنتَُج اْلبَِهيَمةُ بَِهيَمةُ َجْمَعاَء هَْل يُولَُد َعلَى اْلفِْطَرِة فَأَبََواهُ يُهَوِّ  َرانِِه أَْويَُمجِّ َدانِِه أَْو يُنَصِّ



 

 

وَن فِيهَا ِمْن َجْدَعاَء ثُمَّ يَقُوُل } فِْطَرةَ هللاِ الّتِي فَطََرالنَّاَس َعلَْيهَا اَل تَْبِديَل لَِخْلِق هللاِ  َذلَِك تُِحسُّ

يُن اْلقَيِّم {      202الدِّ

 “Tiada seoang bayi pun melainkan dilahirkan dalam fitrah yang bersih. 

Maka oang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi, 

sebagaimana binatang melahirkan binatang keseluruhannya. Apakah kalian 

mengetahui di dalamnya ada binatang yang rumpung hidungnya? Kemudian 

Abu Hurairah membaca ayat dari surat ar-Rum: 30 ini (tetaplah atas) fitrah 

Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada 

perubahan pada fitrah Allah: itulah agama yang lurus.” (HR. Baukhari). 

Meskipun dia diciptakan sebagai akibat dari perbuatan zina yang 

dilakukan oleh kedua orang tua biologisnya dan dilahirkan tanpa adanya ikatan 

perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya, maka menurut Islam, anak 

tersebut tetap anak yang suci dan tidak menanggung segala keburukan yang 

dilakukan oleh kedua orang tuanya. Anak tersebut haus dijaga hakat dan 

martabatnya sebagaimana anak-anak yang lain. 

Ketentuan kawin hamil dan ketentuan anak sah menurut KHI sangat 

terinspirasi oleh spirit pandangan Islam tentang anak yang terlahir di dunia ini 

sebagaimana yang dijelaskan di atas. Oleh karena anak yang terlahir di dunia ini 

dalam keadaan suci dan bersih tanpa melihat apakah anak tersebut hasil dari 

perbuatan zina atau hasil dai perkawinan yang sah, maka hak-hak anak tersebut 

harus dilindungi. Apalagi anak tersebut dilahirkan ketika sudah ada ikatan 

pekawinan yang sah antara kedua orang tuanya, maka tidak boleh dibedakan lagi 

apakah anak tersebut dalam poses pembenihannya ketika belum ada ikatan 
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perkawinan yang sah antara kedua oang tuanya atau memang anak tersebut 

dibenihkan ketika kedua orang tuanya telah berstatus sebagai suami istri yang sah. 

Ketentuan tersebut lebih banyak beorientasi untuk kepentingan anak. 

Ketentuan itu memberikan perlindungan yang maksimal bagi anak yang 

dilahirkan dalam perkawinan yang sah sehingga anak tersebut mendapatkan hak-

hak secara wajar, sehingga sebagai seorang anak tanpa merasa terganggu apakah 

dia dahulu dalam proses pembenihannya dihasilkan dari perbuatan zina atau 

dihasilkan dari hubungan suami istri yang sah. Inilah yang menjadi titik yang 

krusial dari ketentuan kawin hamil dan juga anak sah menurut Kompilasi Hukum 

Islam. 

Akan tetapi disisi lain dengan diakuinya anak hasil kawin hamil sebagai 

anak sah, akan menimbulkan kekaburan nasab yang sangat mengkhawatirkan. 

Seolah olah tidak ada perbedaan sama sekali antara anak yang dihasilkan dari 

perkawinan yang suci dan tehormat dengan anak yang dihasilkan dari perbuatan 

zina yang keji dan hina. Sementaa syariat Islam sangat mementingkan kesucian 

nasab sebagai salah satu dari lima unsur pokok (al kulliyyat al khams) yang harus 

ditegakkan untuk menjaga kelangsungan kehidupan manusia yang bermartabat. 

Apabila kesucian nasab tidak dijaga, maka salah satu pilar kehidupan manusia 

yang bermartabat akan runtuh. 

Ketentuan kawin hamil yang ditindak lanjuti dengan ketentuan anak sah 

dalam KHI tidak lain hanyalah upaya “pencucian nasab” yang akhinya berakibat 



 

 

pada “pengaburan nasab” yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang 

mengajarkan agar pemeluknya menjaga kesucian dan kejelasan nasab. Yang 

semestinya janin yang di kandung adalah hasil dari perbuatan zina tetapi dengan 

melakukan kawin hamil, nasab janin tersebut berubah sehingga menjadi anak sah 

yang nasabnya bersambung kepada suami sah dari ibu yang melahirkannya, 

seolah olah anak tersebut dihasilkan dari hubungan suami istri yang suci. 

Berdasarkan uraian analisis manfaat dan mafsadah ketentuan kawin hamil 

dalam pasal 53 KHI pada pembahasan diatas, maka dapat ketahui betapa besar 

kemaslahatan yang terkandung dalam ketentuan tersebut akan tetapi juga terdapat 

mafsadah yang ditimbulkan dari ketentuan kawin hamil dalam Kompilasi Hukum 

Islam.  

Dengan ketentuan tersebut, tekandung manfaat yaitu menyelamatkan dan 

melindunggi anak yang dilahirkan ketika kedua orang tua biologisnya sudah 

berstatus sebagai suami istri yang sah walaupun anak tersebut dibenihkan ketika 

kedua orang tua biologisnya belum menikah. Dengan demikian, anak tersebut 

memiliki segala status dan hak yang sama dengan anak sah yang “sejati” yaitu 

anak yang dihasilkan dari hubungan suami istri yang sah. Dengan menyandang 

status sebagai anak sah tentu sangat berdampak terhadap perkembangan si anak 

itu sendiri baik dari sisi mental-pesikologis anak, sosial budaya masyarakat 

disekelilingnya dan lain sebagainya. Selain menjaga kemaslahatan bagi anak yang 

di kandung oleh wanita hamil, ketentuan tersebut juga mengandung manfaat 

terhadap wanita hamil di luar nikah, yang mana dengan di perbolehkannya 



 

 

melakukan pernikahan maka aib yang timbul dari kehamilannya dapat segera 

tertutupi, sehingga dapat terbebas dari tekanan batin maupun fikiran yang dapat 

mengancam jiwanya. 

Ketentuan kawin hamil tersebut juga mengandung mafsadah belum bisa 

menekan secara siknifikan angka kasus hamil di luar nikah, justru ketentuan pasal 

tersebut dapat menimbulkan anggapan negatif sebagai fasilitasi bagi para pelaku 

perzinaan karena dengan adanya pasal tersebut ketika terjadi kehamilan dari 

perbuatan zina pun mereka dapat segera melakukan pernikahan tanpa ada 

konsekuensi apapun. 

Dengan menimbang manfaat dan mafsadah dari ketentuan kawin hamil 

menurut KHI maka penulis berpendapat bahwa kemaslahatan yang terkandung 

dalam pasal tersebut masih belum mencakup kemaslahatan secara umum yang 

terkandung dalam lima unsur pokok maqa<s}id shari<’ah  , karna masih terdapat 

banyak mafsadah yang di timbulkan dari pasal tersebut, oleh karena itu 

berdasakan kaidah fikih: 

 درء المفا سد مقد م علي جلب المصا لح.203

Maka perlu dilakukan peninjauan ulang tentang ketentuan kawin hamil 

dan perlu dilakukan rekonsepsi tentang kawin hamil agar lebih relevan untuk 

masyarakat indonesia sekarang ini. 
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Dengan melihat situasi dan kondisi masyarakat Indonesia saat ini yang 

sedang berada ditepi jurang dekadensi moral yang cukup parah terutama yang 

terkait dengan pergaulan bebas antara muda mudi, maka diperlukan upaya 

pencegahan agar tidak semakin parah. 

Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan 

melakukan peninjauan ulang dan di lakukan penyempurnaan ketentuan kawin 

hamil dan ketentuan definisi anak sah dan lain sebagainya agar kemaslahatan 

yang sesungguhnya dapat terwujud. Untuk keperluan tersebut, ada baiknya jika 

dikaji kembali pemikiran para ulama klasik tentang kawin hamil. Imam Ahmad 

bin Hanbal adalah ulama yang menolak adanya kawin hamil. Menurutnya, wanita 

yang sedang hamil diluar nikah tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki manapun 

termasuk dengan laki-laki yang menghamilinya kecuali setelah wanita tersebut 

melahirkan anak yang dikandungnya. Pendapatini didasarkan pada alasan agar 

tidak terjadi kekaburan antara anak hasil hubungan zina dengan anak hasil dari 

pernikahan yang sah. Itulah mengapa Islam mengharamkan perzinaan dan 

mensakralkan pernikahan. Perbuatan zina adalah perbuatan keji yang pelakunya 

berdosa besar serta mendapat hukuman hadd sedangkan nikah adalah perbuatan 

yang mulia dan terhormat yang bernilai ibadah, hasil dari perbuatan keji dan hasil 

dari perbuatan ibadah, tentu tidak sama. Anak hasil perbuatan zina dan anak hasil 

dari pernikahan yang sah harus dibedakan dan tidak boleh dicampur adukkan. 

Islam sangat menjaga kesucian keturunan sebagai salah satu dai lima hal pokok 

(al-kulliyyat al-h}ams) yaitu agama, jiwa, akal, hata, dan nasab (keturunan) yang 



 

 

hendak di tegakkan oleh syari’at Islam. Untuk membedakan secara tegas itulah, 

Imam Ahmad mengharamkan kawin hamil.204 

Pendapat Imam Ahmad tersebut selain untuk membedakan secara tegas 

antara anak hasil perbuatan zina dengan anak hasil penikahan yang sah, juga 

menimbulkan efek mencegah perbuatan keji dan munkar. Dengan diterapkannya 

pendapat ini, orang akan berpikir ulang untuk melakukan zina. Disamping 

dosanya sanggat besar juga akan mengotori kesucian kehormatan 

keturunannya.205 

Dalam rangka untuk membedakan antara anak hasil perbuatan zina dalam 

hal ini kawin hamil dengan anak hasil dari pernikahan yang sah, juga perlu 

dilakukan rekonsepsi tentang anak sah yang terdapat dalam KHI. Al Syafi’i 

misalnya memberikan batasan untuk membedakan keduanya. Anak sah adalah 

anak yang dilahirkan paling cepat enam bulan setelah akad nikah kedua orang 

tuanya. Apabila anak tersebut dilahirkan kurang dari enam bulan setelah 

pernikahan kedua orang tuanya, maka berarti anak tersebut adalah anak hasil 

perbuatan zina yang tidak dapat diberikan status sebagai anak sah. 

Anak yang sah dan anak hasil perbuatan zina (walaupun anak tersebut 

dilahikan setelah kedua orang tuanya biologisnya yang kemudian menikah) 

memiliki kedudukan dan hak-hak yang berbeda. Anak dari hasil perbuatan zina 

nasabnya hanya bersambung kepada ibu kandungnya, dia tidak memiliki 

hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Oleh karena itu secara hukum menurut 
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Al-Syafi’i, anak tersebut tidak memiliki hak apa-apa atas ayah biologisnya. 

Demikian pula sebaliknya, ayah biologis anak tersebut juga tidak memiliki hak 

apa-apa atas anak tersebut. Antara anak hasil perbuatan zina dan ayah biologisnya 

tidak dapat saling mwarisi, jika anak tersebut perempuan, maka ayah biologisnya 

tersebut tidak dapat menjadi wali atas anak tersebut ketika akan menikah, intinya 

tidak  ada hubungan hukum antara anak tersebut dengan anak biologisnya, dia 

hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu yang melahirkannya. 

Pendapat Al-Syafi’i ini membedakan dengan sangat tegas antara anak 

yang dilahikan dai hasil pernikahan yang sah dengan anak yang dibenihkan dari 

perbuatan zina walaupun ketika anak tersebut dilahirkan kedua orang tuanya 

sudah dalam keadaan menikah. Al-Syafi’i menganggap bahwa hasil dari 

perbuatan yang halal dijalan Allah tidak akan sama dengan hasil dari perbuatan 

keji yang dibenci oleh Allah. Inilah poin penting dari pemikiran Al-Syafi’i 

tentang anak sah dan anak hasil perbuatan zina. Pendapat ini sebagaimana 

pendapat Imam Ahmad yang mengharamkan kawin hamil akan sanggat efektif 

untuk membuat orang yang akan melakukan perbuatan zina berfikir berkali-kali 

mengingat besarnya dampak negatif dari perbuatan keji itu. Bukan hanya pelaku 

perbuatan zina itu saja yang akan merasakan dampak buruknya tetapi anak yang 

dibenihkan dari perbuatan zina itupun juga ikut merasakannya. Oleh karena itulah 

islam melarang keras perbuatan zina, bahkan mendekati pebuatan zina saja sudah 

diharamkan. Islam melarang keras perbuatan zina karena pebuatan tersebut 



 

 

merusak salah satu dari lima hal pokok yang dijaga oleh syai’at Islam yaitu 

(nasl).206  

Pendapat Imam Ahmad yang menolak kawin hamil dan pendapat Imam 

Al-Syai’i tentang anak sah ini setidaknya memiliki dua alasan kuat untuk diikuti, 

pertama, karena memang berbeda antara hasil pebuatan yang dihalalkan oleh 

Allah (hubungan suami istri yang sah) dengan hasil perbuatan yang diharamkan 

oleh Allah (perbuatan zina) dan konsekwensi yuridis antara keduanya juga 

sanggat berbeda, kedua, pendapat kedua imam madzhab tersebut menjadi palang 

pintu yang efektif untuk mencegah angka kehamilan di lua nikah sebagai akibat 

perzinahan yang semakin tidak terkendali. 

Pendapat Imam Ahmad dan Imam Al-Syafi’i yang tegas membedakan 

antara anak hasil hubungan suami istri yang sah dan anak hasil perbuatan zina, 

tidak berarti menelantarkan masa depan anak anak hasil perbuatan zina. Anak 

tersebut tetap harus dijaga dan diperhatikan perkembangan dan masa depannya 

agar menjadi generasi yang lebih baik daripada kedua orang tuanya. Walaupun 

tidak ada hak saling mewarisi antara anak tersebut dengan ayah biologisnya, 

tetapi Islam masih memberikan solusi untuk menjaga keadaan perekonomian anak 

yang tidak bersalah itu yaitu sang ayah biologisnya dibolehkan menghibahkan 

sebagian hartanya kepada anak darah dagingnya itu. Demikian pula apabila anak 

tersebut perempuan, walaupun ayah biologisnya tidak bisa menjadi wali atas anak 
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tersebut ketika akan menikah, Islam masih memberikan solusi yaitu anak 

perempuan tersebut masih bisa dinikahkan dengan mengangkat wali hakim.207 

Dengan uraian tersebut diatas, pendapat Imam Ahmad dan Imam Al-

Syafi’i ini memiliki dua karakter yang kuat. Di satu sisi bersifat tegas tentang 

status dan kedudukan serta hak-hak anak sah yang tidak dimiliki oleh anak hasil 

perbuatan zina dan disisi yang lain bersifat solutif terhadap anak hasil perbuatan 

zina agar masa depannya tetap cerah dan diharapkan menjadi generasi yang lebih 

baik daripada kedua oangtuanya.208 

Pendapat Imam Ahmad dan Imam Al-Syafi’i inilah yang lebih relevan 

untuk diadopsi menjadi hukum positif di Indonesia agar moralitas remaja 

masyarakat Indonesia khususnya yang menyangkut tata pergaulan antara laki-laki 

dan perempuan tetap terjaga.209      
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Dasar hukum Ketentuan Pasal 53 KHI memprioritaskan pada pemeliharaan 

jiwa (hifz an-na<fs) dan pemeliharaan keturunan (hifz an-nasl)  untuk menjaga 

kemaslahatan terhadap wanita hamil dari berbagai tekanan masalah yang di 

timbulkana akibat kehamilannya, dan juga untuk menjaga kemaslahatan bayi 

yang di kandungnya, dalam hal ini hifz an-na<fs dan hifz an-nasl di tempatkan 

dalam tingkatan daruriyyat karna menyangkut keberlangsungan hidup wanita 

hamil dan bayi yang di kandungnya, serta mengantisipasi kerusakan yang 

lebih besar. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh: Dar’ul mafasid 

muqaddamun ‘ala jalbil mashalih210. ketentuan tersebut bertujuan untuk 

menjaga kehormatan status anak dan juga ibunya, serta menjaga 

keberlangsungan masa depan si anak sehingga memiliki status dan hak-

haknya sebagaimana mestinya. Tujuan ini menjadi tujuan utama yang hendak 

dicapai dan harapannya kemaslahatan yang lainnya (hifz ad-din, hifz al-aql, 

dan hifz al-mal) akan mengikuti ketika hifz an-na<fs dan hifz an-nasl ini 

terjaga.  
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2. Manfaat diberlakukannya ketentuan kawin hamil dalam KHI adalah untuk 

menjaga kehormatan seorang wanita yang hamil di luar nikah sekaligus anak 

yang dikandungnya, supaya anak tersebut memperoleh status dan 

mendapatkan hak-hak sebagaimana mestinya. Selain itu bagi wanita hamil 

dapat melangsungkan pernikahan tanpa harus menunggu lahirnya anak yang 

di kandungnya terlebih dahulu. Sehingga aib si wanita hamil dapat segera 

tertutupi. ketentuan kawin hamil pasal 53 KHI tersebut juga mengandung 

mafsadah belum bisa menekan secara signifikan angka kasus hamil di luar 

nikah. 

B. Saran  

  Skripsi ini hanyalah stimulus agar dikaji ulang secara mendalam tentang 

ketentuan kawin hamil dan implikasi yang di timbulkan, supaya lebih relevan 

untuk masyarakat Indonesia sekarang ini, agar suatu aturan perundang undangan 

betul-betul mendatangkan kemaslahatan bagi umat.  

  Peneliti menyadari bahwa penelitian yang kami lakukan kiranya masih jauh 

dari kesempurnaan, oleh sebab itu masih perlu adanya perbaikan-perbaikan lagi 

dalam penelitian berikutnya, dengan harapan bahwa semoga penelitian ini bisa 

membuka wacana kita dalam memahami kawin hamil dan konsekwensinya dalam 

analisis maslahah dan mafsadah. Oleh karenanya penulis sanggat mengharapkan 

kritik dan saran yang bersifat membangun demi berkembangnya disiplin 

keilmuan hukum Islam seiring berkembangnya peradaban manusia.   
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  Sugeng Wibowo dilahirkan pada tanggal 21                                                 

Januari 1991 di dusun Jelok desa Tokawi kecamatan 

Nawangan kabupaten Pacitan, putra pertama dari pasangan 

bapak kasman dan ibu sayem. Mengawali pendidikan di TK 

Cahaya Putra tahun 1998-1999 dan melanjutkan di SDN 

Tokawi III 1999-2004. Selanjunya melanjutkan studi di Madrasah Tsanawiyah Pondok 

Tremas 2004-2008 dan Madrasah Aliyah Mu’adalah Pondok Temas Pacitan tahun 2008-

2011.  

Setelah lulus dari Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan, Pada tahun 2012, dia 

melanjutkan program Pendidikan Sarjana Strata 1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo, dengan mengambil Fakultas Syari’ah Jurusan Ahwal Syakhsiyyah sampai 

sekarang. Selama kuliah di IAIN Ponorogo selain aktif di bangku perkuliahan dia juga 

aktif di beberapa oragnisasi kemahasiswaan baik intra maupun ekstra kampus, hingga 

pernah menjabat sebagai ketua Himpunan Mahasiswa Program Study (HMPS) Ahwal 

Syakhsiyyah periode 2013-2014. Menjadi  Ketua Senat Mahasiswa Jurusan Syaiah dan 

Ekonomo Islam periode 2015-2016. Dia juga aktif di Forum Mahasiswa Hukum Islam 

Indonesia (FORMAHII) dan Foum Mahasiswa Syari’ah se-Indonesia (FOMASI). Dia 

juga pernah menjabat sebagai ketua umum Persatuan Mahasiswa Pacitan Se-Ponorogo 

periode 2014-2015. Selain itu juga mengikuti Organisasi ekstra kampus yaitu, 

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dari awal masuk menjadi mahasiswa 

megikuti MAPABA dan menjadi anggota rayon Jaya Dipa, hingga menjadi Coordinator 



 

 

bidang kaderisasi rayon Jaya Dipa masa bakti 2014-2015,di lanjukan berproses menjadi 

sekertaris umum PMII Komisariat Watoe Dhakon Ponorogo tahun 2015-2016.



 

 

 

 

 

 

  

 


