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ABSTRAK
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Semakin berkembangnya zaman dan semakin maraknya pergaulan bebas
pada zaman sekarang ini banyak menyebabkan pernikahan tidak sesuai seperti
yang ada di dalam hukum Islam. Salah satunya adalah pernikahan lotre, yaitu
pada saat menentukan calon suami masyarakat Kecamatan Parang Kabupaten
Magetan melotre calon suami wanita hamil karena telah melakukan hubungan pra
nikah dengan beberapa laki-laki sampai akhirnya menyebabkan si wanita hamil di
luar nikah dan tidak ada yang bertanggungjawab. Itulah yang dinamakan
pernikahan lotre. Hal ini berlawanan dengan syariat Islam, namun bagi
masyarakat Kecamatan Parang Kabupaten Magetan itu sudah menjadi cara untuk
menyelesaikan masalah tersebut.
Dari latar belakang di atas penulis merumuskanmasalahdalam penelitian
ini yang meliputi: (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan calon
suami wanita hamil di luar nikah dengan cara lotre di Kecamatan Parang ? (2)
bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status wali nikah anak wanita hamil di
luar nikah dengan cara lotre di Kecamatan Parang.
Adapun dalam jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan
penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di Kecamatan Parang
Kabupaten Magetan. Data yang diperolehmenggunakan teknik wawancara, dan
dokumentasi.
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan tersebut terlihat bahwa,
Penentuan calon suami wanita hamil di luar nikah dengan cara lotre di
Kecamatan Parang menurut para fuqaha> masalah kawin hamil dengan pria yang
menghamil maupun bukan menghamili ada yang membolehkan ada yang tidak.
Imam Shafi>‟i> dan Imam H}anafi yang membolehkan pernikahan wanita hamil di
luar nikah baik dengan yang menghamili maupun yang bukan menghamili, tetapi
menurut Imam Ma>liki dan H}ambali tidak boleh menikahi wanita hamil di luar
nikah baik dengan yang menghamili maupun yang bukan menghamili, kemudian
tidak ada larangan secara jelas mengenai pelaksanaan pernikahan lotre ini, biar
bagaimanapun juga, perkawinan ini dilaksanakan demi untuk kemaslahatan
bersama, dan sebelumnya juga sudah dimusyawarahkan dari pihak-pihak yang
bersangkutan, sedangkan proses perkawinannya dilaksanakan sesuai dengan
syariat yang ada serta memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang berlaku.
Penentuan terhadap status wali nikah anak wanita hamil di luar nikah dengan cara
lotre di Kecamatan Parang sudah sesuai dengan hukum Islam karena di dalam
kasus pernikahan lotre disini yang menjadi wali adalah wali hakim.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Islam adalah agama yang mencakup semua sisi kehidupan.Tidak
ada suatu masalah pun dalam kehidupan ini yang tidak dijelaskan, juga
tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh oleh Islam, walaupun
masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Itulah Islam, agama yang
memberi rahmat bagi sekalian alam. Dalam hal ini Islam juga mengatur
masalah perkawinan. Islam telah berbicara banyak, dari mulai bagaimana
mencari

kriteria

calon

pendamping

hidup,

hingga

bagaimana

memperlakukannya kala resmi menjadi sang penyejuk hati, sehingga dapat
mewujudkan keluarga yang sakinah},mawaddah} dan penuh kasih
sayang.Perkawinan atau pernikahan adalah sunah karuniah yang apabila
dilaksanakan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak
mendapat dosa tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah rasul.1
Pernikahan merupakan sunnatulla>h yang umum dan berlaku pada
semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhtumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah Swt
sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan
melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan
perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.Allah tidak
menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti

1

Kamil Muhammad,‟Uwaidah, Fiqih Wanita(Jakarta: Pustaka Al-Kuatsar, 1998), 375.
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nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga
kehormatan dan martabat kemulian manusia. Allah mengadakan hukum
sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan
perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai.2
Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur‟an bahwa Allah Swt telah
menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan, sebagaimana
firman-Nya dalam surat Ya>si>n ayat 36:


Artinya: Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan
semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari
diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.3
Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan
hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan
dalam rangka mewujudkan dan membentuk suatu keluarga yang bahagia
dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang
sah dalam masyarakat dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh
syar’i>.Perkawinan juga bertujuan untuk menjaga manusiadari kejahatan
dan kerusakan akibat hawa nafsu dan menumbuhkan aktifitas berusaha
mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggungjawab.
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Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003),

11.

3

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Bandung: Cv.
Penerbit Diponegoro, 2000),710.
4
Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, Cet ke-6, 2007),
8.
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Dalam kehidupan bermasyarakatdan berbangsa tidak dapat kita
hindarkan adanya interaksi budaya dan norma antara Barat dan Timur
dalam kehidupan sehari hari, sebagaimana kita ketahui dan sadari setiap
interaksi sosial akan memberikan pengaruh satu dengan yang lain, baik
langsung ataupun tidak langsung, sedikit maupun banyak. pengaruh
tersebut dapat berbentuk adaptasi yang positif dalam arti tidak
menimbulkan keguncangan dan permasalahan, namun tidak jarang dapat
merusak dan mencemaskan serta merugikan.
Salah satu nilai yang turut berubah adalah dalam hal seksual
dengan segala macam dan permasalahan, jika dulu orang dewasa sangat
tabu membicarakan masalah seks, kini pembicaraan dan uraian seks dalam
media elektronikatau cetak semakin terbuka dan mudah diakses.
Perubahan nilai yang demikian telah menurunkan nilai-nilai
kehormatan yang selamaini diagung-agungkan manusia. Keperawanan dan
keperjakaan sudah tidak dipersoalkan lagi, sebab masing-masing pribadi
yang akan membentuk keluarga telah berpengalamandalam bidang
seksual.5
Islam menganjurkan perkawinandan melarangberbuat zina untuk
mensejahterahkan kehidupan bermasyarakat, karena zina merupakan
sumber kehancuran, menurut Chuzaimah T. Yanggo dan HafizAnshary
dalam bukunya yang berjudul problematika hukum Islam kontemporer
mengatakan bahwa: “zina merupakan penularan penyakit sifilis (penyakit
5

Hasan Basri, Remaja Berkualitas “Problematika Remaja dan Solusinya” (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 1995), 27-30.
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infeksi yang disebabkan oleh treponema pallidum; sangat kronis dan
sejaksemula bersifat sistemik.Penyakit ini dapatmenyerang hampir semua
alat tubuh, dapat juga menyerupai banyak penyakit, dan dapat ditularkan
dari ibu ke janin), gonore (penyakit kelamin, pada laki-lakimulanya keluar
nanah dari orifisum uretra eksterna dan pada perempuan biasanya tanpa
gejala, hanya kadang-kadang nanah keluar dariintroitus cagina), dan
sejenisnya, yang sangat membahayakan.6
Untuk menjaga masyarakat tetap utuh dan damai. Islam melarang
manusia berbuat zina, karena dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan
bermasyarakat. Allah dengan tegas melarang zina dengan firman-Nya
dalam surar Al-Isra>’ ayat 32 yang berbunyi:


Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu
adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.7
Larangan zina diikuti dengan hukuman bagi pelaku zina
sebagaimana tertera dalam surat An-Nu>r ayat 2:



Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka
deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan
janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk
(menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah,

6

Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshary, Problematika Hukum Islam Kontemporer(Jakarta:
Pustaka Firdaus, cet ke-4, 2009), 60.
7
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan terjemahnya,429.
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dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka
disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.8
Dalam Al-Qur‟anjuga dijelaskan larangan mengawiniseseorang
perempuan pezina kecuali laki-laki yang pezina, sebagaimana dalam surat
An-Nu>r ayat 3 yang berbunyi:


. Artinya:

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan
yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan
yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang
berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu
diharamkan atas oran-orang yang mukmin.9

Ayat di atas menjelaskan bahwa pezina haruslah kawin dengan
pezina di haramkan kepada seorang mukmin untuk mengawininya, karena
perbuatan zina itu adalah dosa, meskipun banyak terjadi perbedaan
pendapat jumhur ulama‟ dalam mengartikan haramnya mengadakan
perkawinan dengan pezina, tetapi penulis cenderung memperbolehkan
apabila itu benar-benar bertaubat.
Pada masa jahiliyah, perempuan yang memilih laki-lakiyang
disenanginya untuk dijadikan pendamping hidupnya dan tidak boleh
menolak, tetapi proses sebelum itu adalah mengumpulkan beberapa lakilaki untuk menyetubuhi perempuan tersebut satu persatu, ketika
perempuan itu hamil dan sampai pada melahirkan anak yang

8

Ibid., 543.
Ibid.

9

12

dikandungnya, barulah perempuan itu menunjuk calon suaminya untuk
diajak melaksanakan perkawinan.10
Jalan untuk melakukan model perkawinan pada masa jahiliyah
adalah suatu perbuatan yang hina, padahal sudah jelas perbuatan seperti itu
dilarang oleh Islam. perbuatan itu sangat bertentangan dengan norma
agama dan sama dengan perbuatan yang tidak beriman. sebagaimana yang
dijelaskan dalam Al-Qur‟ansurat Al-Baqara>hayat 221:



Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum
mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin
lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu,
dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan
wanita-wanita
mukmin)
sebelum
mereka
beriman.
Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang
musyrik, walaupun dia menarik hatimu, mereka mengajak ke
neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan
izin-Nya, dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintahperintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil
pelajaran.11
Islam juga tidak ditemukan adanya pemilihan calon suami atau
isteri dengan cara lotre, selain itu lotre dalam kajian Islam hanya ada di
bidang mu‟amalah saja. Lotre dalam istilah Islam disebut dengan nama
qur’ah} yang berarti upaya memilih sebagian pilihan (alternatif) dari
keseluruhan pilihan yang tersedia itu memiliki kemungkinan yang sama
10

H.S.A.Alhamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam(Jakarta: Pustaka Amani,
1989), 22.
11
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan terjemahnya,53-54.

13

besarnya untuk terpilih. Lotre merupakan upaya yang paling mampu
menjauhkan dari unsur keberpihakan dalam memilih dan dapat dilakukan
untuk maksud-maksud yang jauh sama sekali dari perjudian.12
Dalam praktik di lapangan terjadisuatu kasus perkawinan lotre
yang dilakukan oleh perempuanhamil di luar nikah. Kasus initerjadi di
daerahKecamatan Parang Kabupaten Magetan. Bermula dariseorang
perempuanyangketahuan hamil sebelum mengadakan perkawinan yang
mana perempuantersebut hamil karena akibat dari berhubungan badan
dengan banyak laki-laki dan hubungan badan itu dilakukan dengan sengaja
atas dasar suka sama suka, iniadalah sebuah kasus yang menarik buat
diteliti menurut penulis, bilamana akhir-akhir ini kasus yang marak terjadi
adalah kasus hamil di luar nikah yang dilakukan oleh seorang wanita dan
seorang laki-laki yang belum ada ikatan perkawinan yang sah, tetapi kasus
yang terjadi kali ini adalah sebuah kasus wanitahamil di luar nikah akibat
dari hubungan badan dengan banyak laki-laki secara bergiliran dan itupun
dilakukan dengan suka rela, karena banyaknya laki-laki yang berhubungan
badan pada saat itu, maka ada kesulitan untuksiapa yang berhak untuk
mengawinidan menjadi ayah dari anakyang dikandung oleh si wanita
tersebut. Masalahnyaadalah ketika semua laki-laki yang terdiri dari
beberapa orang tersebut semua mengelak ketika diminta untuk
bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, setelah dimusyawarahkan
oleh pihak keluarga si wanita tersebut akhirnya ditemukan jalan keluar
12

Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam(Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, cet ke-1,
1997), 1869.
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untuk mengatasi masalah tersebut yakni dengan cara mengundi semua
laki-laki yang menjadi pelaku zina tersebut dengan cara di lotre, yang
mana jika salah satu dari mereka keluar dari lotre tersebut maka ia harus
bertanggung jawab untuk menikah dengan si wanita tersebut. Halitu
dilakukan dengan alasan untuk menjaga nama baik keluarga wanita dan
agar anak yang lahirmempunyai bapak.13
Berdasarkan hasil pengamatan, kiranya penulis tertarik untuk
melakukan penelitian tentang: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik
Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dengan Cara Lotre Di
Kecamatan Parang”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan, maka pokok
permasalahan yang akan dijadikan pembahasan dan akan diteliti secara
mendalam oleh penulis yaitu:
1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan calon suami
wanita hamil di luar nikah dengan cara lotre di Kecamatan Parang.?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status wali nikah anak
wanita hamil di luar nikah dengan cara lotre di Kecamatan Parang.?
C. Tujuan Penelitian
1.

Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap penentuan calon
suami wanita hamil di luar nikah dengan cara lotre di Kecamatan
Parang.

13

Riful,Hasil Wawancara, Magetan, 10 Desember 2018.
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2.

Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap status wali nikah
anak wanita hamil di luar nikah dengan cara lotre di Kecamatan
Parang.

D. Manfaat Penelitian
Harapanpenulis dalam penyusunan skripsi ini dapat berguna
sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis.
a. Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan tentang penentuan
calon suami wanita hamil di luar nikah dengan cara lotre di tinjau
dari hukum Islam.
b. Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan tentang status
wani nikah anak hamil di luar nikah dengan cara lotre di tinjau dari
hukum Islam.
2. Manfaat Praktis.
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan bagi para
pihak yang melakukan praktik pernikahan lotre.
b. Bagi masyarakat Kecamatan Parang Kabupaten Magetan diharapkan
lebih berhati- hati dalam mengambil keputusan agar sesuai dengan
syariat.
E. Telaah Pustaka
Telaah pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk
mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis
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yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga
diharapkan tidak adanya pengulangan materi yang sama secara mutlak.
Untuk memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan ini bukan
merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang pernah ada,
maka penulis berusaha mencari sebanyak-banyaknya penelitian yang
pernah ada. Pada akhirnya penulis menemukan sebuah penelitian yang
serupa dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, diantaranya yaitu:
M. Muklis. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita
Hamil Oleh Selain Yang Menghamili (Studi Kasus di Desa Karangdinoyo
kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro)”.Dalam skripsi ini penulis
memberikan kesimpulan bahwa hukum nikah wanita hamil oleh selain
yang menghamili adalah sah dengan mengacu kepada beberapa pendapat
ulama‟ yang membolehkannya, yaitu bahwa pernikahan itu sah tetapi
haram baginya bercampur selama bayi yang di kandungnya belum lahir
menurut Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, sedangkan
menurut Abu Hanifah dan Syafi‟i berpendapat bahwa perkawinan itu sah
dan boleh mencampurinya, karena tak mungkin nasab bayi yang
dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya.14
Afif Azhari.“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Wanita
Hamil di Luar Nikah di KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik”.
Penelitian tersebut lebih fokus pada proses pencatatan pendaftaran

14

M. Muklis, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Oleh Selain
YangMenghamili di Desa Karangdinoyo kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro,” Skripsi
(Surabaya: UIN Sunan Ampel,2014).
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perkawinan wanita hamil di kantor KUA dan tinjauan hukum Islam
terhadap pernikahan wanita hamil di kantor KUA Kecamatan Cerme.15
Tri Harni. “Penyelesaian Kasus Kawin Hamil Di Luar Nikah Di
Desa Mangkujayan Menurut Kompilasi Hukum Islam”. Kesimpulan dari
skripsi tersebut adalah penyelesaian kasus kawin hamil di Desa
Mangkujayan. Wanita hamil di luar nikah di Desa Mangkujayan selalu
dinikahkan dengan pria yang menghamilinya dan tidak ada masa tunggu
bagi wanita hamil di luar nikah jadi dalam keadaan hamil wanita tersebut
dinikahkan dan tidak dilakukan pernikahan ulang setelah anak tersebut
lahir.16
Umi Salwati.“Pandangan Ulama NU Ponorogo Terhadap Kawin
Tutup Untuk Wanita Hamil”. Pada skripsi tersebut dijelaskan bahwa
tipologi pandangan Ulama NU Ponorogo adalah tradisionalitik dan
reformistik. Yaitu, selain berpegang pada ajaran Islam tetapi tidak
menolak adanya hukum baru agar sesuai dengan perkembangan zaman.
Disini juga dijelaskan argumentasi ulama NU Ponorogo terhadap kawin
tutup adalah 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, asal wanita bukan
golongan yang haram dinikahi.17

15

Afif Azhari, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di
KUAKecamatan Cerme Kabupaten Gresik,” Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2009).
16
Tri Harni, “Penyelesaian Kasus Kawin Hamil Di Luar Nikah Di Desa Mangkujayan
Menurut Kompilasi Hukum Islam,”Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2009).
17
Umi Salwati, “Pandangan Ulama NU Ponorogo Terhadap Kawin Tutup Untuk Wanita
Hamil,” Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2012).

18

Riyadus Sholihin.“Hukum Islam Tentang Perkawinan Wanita
Hamil Di Luar Nikah Serta Status Anak Yang Dilahirkan”. Skripsi
tersebut membahas tentang status perkawinan wanita hamil di luar nikah
dari pendapat ulama ada yang membolehkan dan ada yang tidak, dan juga
membahas tentang status anak dari hasil perkawinan di luar nikah sebagian
ada yang berpendapat statusnya tidak sah dan bernasab pada ibunya
namun sebagian lainnya berpendapat statusnya tetap sah dan tetap
bernasab kepada ayahnya.18
Adapun dalam skripsi ini penulis akan membahas mengenai
tinjauan hukum Islam terhadap praktek pernikahan wanita hamil di luar
nikah dengan cara lotre di Kecamatan Parang. Kajian penelitian ini
nantinya akan memadukan antara sebuah kasus dengan tinjauan hukum
Islam.
F. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah suatu cara untuk mendapat data dalam
melakukan sebuah penelitian. Sehingga dengan adanya metode penelitian
dapat terpecah suatu masalah.
1.

Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research).
Penelitian lapangan (field research) merupakan kegiatan penelitian
yang dilakukan di masyarakat tertentu karena penelitian ini bersifat
deskriptif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data

18

Riyadus Sholihin, “Hukum Islam Tentang Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Serta
Status Anak Yang Dilahirkan,” Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2004).
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berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang
diamati.19
Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian
kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh
melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara
lainnya yang menggunakan ukuran angka. Kualitatif berarti susatu yang
berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik
fakta.
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk
mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah
manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu
realita sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya.
Peneliti menginterpretasikan bagaimana makna tersebut mempengaruhi
perilaku mereka. Penelitian dilakukan dalam latar (setting) yang alamiah
(naturalistic) bukan hasil perlakuan (treatment) atau manipulasi variabel
yang dilibatkan.20

2.

Kehadiran Peneliti
Kehadiran penelitimerupakan instrumen paling penting dalam
penelitian kualitatif. Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat
dipisahkan dari pengamatan berperan serta, namun peranan peneliti
yang menentukan seluruh skenarionya.21Untuk itu dalam penelitian

19
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21
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ini, peneliti sebagai instrumen kunci, partisipan penuh, sekaligus
sebagai pengumpul data sedangkan instrumen lain sebagai penunjang.
3.

Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian untuk
menyusun skripsi di wilayah Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.
Lokasi ini dipilih dengan alasan bahwa mayoritas masyarakat
Kecamatan Parang masih banyak masyarakat yang kurang paham
masalah perkawinan.

4.

Data dan Sumber Data
Data dan sumber data yang digunakan yaitudata yang bersifat
membantu atau menunjang penelitian. Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah:
a. Data Primer
Adapun yang dimaksud dengan sumber primer adalah
sumber data asli yang diterima langsung dari objek yang akan
diteliti(responden) dengan tujuan untuk mendapatkan data yang
kongkrit.22Sumber primer meliputi para pelaku perkawian lotre di
Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.
b. Data Sekunder
Sumber sekunder adalah sumber data yang tidak diperoleh
langsung oleh peneliti sendiri. Data sekunder biasanya berwujud

22
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21

dokumentasi atau data laporan yang tersedia.23 Data sekunder
adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan
kepustakaan.24Data sekunder sifatnya membantu untuk melengkapi
serta menambahkan penjelasan mengenai sumber-sumber data
yang berkaitan dengan penelitian ini.
5.

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah
utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah
mendapatkan data.
a.

Wawancara
Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada
suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan
dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara
dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak
mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian.25Dalam
penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait
penelitian yaitu keluarga yang melaksanakan pernikahan lotre.

b.

Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah
berlalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambaran, atau karya-
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karya monumental.26 Penulis mengambil dokumen dari Badan
Pusat Statistik dan BAPENDA Kabupatan Magetan Kecamatan
Parang.
6.

Analisis Data
Kegiatan menganalisa data dalam suatu penelitian merupakan
kegiatan inti yang pada akhirnya akan melahirkan hasil dari penelitian
yang berupa kesimpulan dan saran. Pada penelitian ini teknik analisa
data menggunakan metode induktif. Metode induktif ini digunakan
dalam menganalisa data yang diperoleh yakni data kualitatif, data
yang tidak berbentuk angka walaupun ada kemungkinan adanya data
kualitatif yang berbentuk angka yang kemudian dideskriptifkan secara
verbal. Teknik analisa data dengan menggunakan metode induktif
merupakan

teknik

analisa

yang

dilakukan

dengan

cara

mengomparasikan sumber pustaka yang berkaitan dengan fokus
penelitian atau dengan kata lain metode induktif adalah metode
analisa data yang berangkat dari faktor-faktor yang bersifat khusus
untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.27
Dengan metode induktif ini, peneliti menangkap berbagai fakta
atau fenomena-fenomena melalui pengamatan lapangan kemudian
menganalisnya

dan

berupaya

melakukan

pengangkatan

teori

berdasarkan apa yang diamati. Kemudian aturan itu digunakan untuk
menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yaitu tentang penentuan
26
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pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan cara lotre di Kecamatan
Parang. Dari hasil analisis inilah diharapkan bisa menjadi suatu
jawaban atas rumusan masalah diatas dan sekaligus sebagai bahan
untuk pembahasan hasil penelitian dan bisa ditarik suatu kesimpulan.
7.

Pengecekan Keabsahan Data
Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui
dari konsep kesahihan (validasi) dan keandalan (realibilitas)serta
derajat kepercayaan dan keabsahan data (kredibilitas data).28 Dalam
teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik
pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik
pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti
melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebernarnya
peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data
dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.
Untuk menguji kredibilitas data,peneliti menggunakan teknik
triangulasi, yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan
berbagai cara, dan berbagai waktu.29Mathinson mengemukakan bahwa
nilai teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk
mengetahui data yang diperoleh meluas, tidak konsisten atau
kontradiksi. Oleh karena itu, dengan menggunakan teknik triangulasi
dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih
konsisten,

28
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akan

lebih

24

meningkatkan

kekuatan

databila

dibandingkan

dengan

satu

pendekatan.
G. Sistematika Pembahasan
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada pembahasan
skripsi ini, penulis akan mencoba untuk menguraikan isi uraian
pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri
dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:
BAB

:

Pendahuluan yang berisi gambaran umum yang berfungsi
sebagai

pengantar

dalam

memahami

pembahasan

bab

berikutnya. Bab ini meliputi: latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka,
metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
BAB II:

Di bab dua ini berfungsi sebagai landasan teori yang
menyajikan tentang dasar-dasar perkawinan, rukun dan syarat
perkawinan, kawin hamil dan status anak menurut hukum
Islam.

BAB III:

Pada bab tiga adalah penyajian data hasil penelitian yang
dilakukan oleh penulis di Kecamatan Parang Kabupaten
Magetan yang menjelaskan tentang gambaran umum lakosi
penelitian, praktik penentuancalon suami wanita hamil di luar
nikah dengan cara lotre, serta status wali nikah anak yang
terjadi di Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.
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BAB IV:

Pada bab empat berisi analisis atau jawaban dari rumusan
permasalahan dalampenelitian ini. Bab ini berisi analisis
tinjauan hukum Islam terhadap praktik penetuan calon suami
wanita hamil di luar nikah dan status wali nikah anak dengan
cara lotre di Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

BAB V:

Merupakan penutup dari skripsi yang terdiri dari kesimpulan
dan saran.
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BAB II
PERKAWINAN DALAM ISLAM
1. Pengertian Perkawinan
Perkawinan menurut bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin”
yang secara bahasa memiliki arti membentuk keluarga dengan lawan jenis,
melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.30
Abu>Yah}ya Zakariya< Al-Ans{ari mendefinisikan perkawinan sebagai
akad yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum kebolehan hubungan
seksual dengan kata nikah atau dengan kata-kata yang semakna
dengannya.31
Menurut

ulama

ImamSha>fi’i>

adalah

suatu

akad

dengan

menggunakan lafal nikah} atau zawj yang menyimpan arti wati’
(hubunganintim).Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki
atau dapat kesenangan dari pasangannya.32
Pengertian-pengertian tersebut tampaknya menitikberatkan pada
pandangan terhadap satu sisi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan
antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang semula dilarang
menjadi

dibolehkan,

padahal

setiap

perbuatan

hukum

tentunya

mengandung tujuan dan akibat maupun pengaruhnya.Hal-hal seperti inilah
yang sepatutnya menjadi perhatian manusia dalam kesehariannya.
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Sayid Sabiq lebih lanjut mengatakan dalamFiqh al-Sunnah bahwa
perkawinan merupakan salah satu sunnatulla>h yang berlaku pada semua
makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupuntumbuh-tumbuhan.
Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia
untuk beranak-pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah
masing-masing melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan
tujuan perkawinan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan
manusia, Allah mengadakan hukum yang mengatur hubunganantara lakilaki dan wanita dengan upacara ijab qabul disertai mahar sebagai lambang
adanya rasa saling meridhai yang dihadiri para saksi untuk menyaksikan
bahwa pasangan laki-laki dan wanita itu telah saling terikat.Bentuk
perkawinan seperti inilah yang memberikan jalan mulia bagi hubungan
pergaulan

manusia

yang

dilandasi

rasa

tolong

menolong demi

mengharapkan keridhaan Allah Swt.33
Olehkarenaitu dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu
akad antara sorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan
kesukaan dua belah pihak (calon suami isteri), yang dilakukan oleh pihak
lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara‟ untuk
menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain
saling membutuhkan,sehingga menjadi sekutu sebagai teman dalam rumah
tangga.
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Pernikahan adalah pintu gerbang yang sakral yang harus dimasuki
oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama
keluarga. Perhatian Islam terhadap keluarga begitu besar, karena keluarga
merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih luas.
Keluarga adalah pemberi warna dalam setiap masyarakat, baik tidaknya
sebuah masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat
dalam masyarakat tersebut.34
2. Syarat dan Rukun Perkawinan
Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan
tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam
rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat, atau menurut
Islam calon pengantin laki-laki/ perempuan itu harus beragama Islam.35
Sedangkan rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan
sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam
rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan
takbiratul ihram untuk shalat, atau adanya calon pengantin laki-laki atau
perempuan dalam perkawinan.36
Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan
syarat.37Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama
yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi
hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa
34
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keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara
perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam
arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak
lengkap.Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahasa bahwa
rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan
bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu
yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.38
Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:
a. Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan.
b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
c. Adanya dua orang saksi.
d. Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau
wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.
Sedangkan syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya
perkawinan.Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah
dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri.
Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:
1. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin
menjadikannya isteri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang
yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara
maupun untuk selama-lamanya.
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2. Akad nikahnya dihadiri para saksi.39
Adapun secara rinci masing-masing syarat sah pernikahan yaitu:
a. Syarat calon pengantin pria:
1) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
2)

Jelas orangnya.

3)

Tidak terdapat halangan perkawinan.

4)

Beragama Islam.

5)

Calon mempelai laki-laki itu tahu betul calon isterinya halal
baginya.

6)

Tidak karena paksaan.

7)

Tidak sedang mempunyai istri empat.

b. Syarat calon pengantin wanita:
1) Beragama Islam atau ahli beragama meskipun Yahudi atau
Nasrani.40
2) Jelas bahwa ia perempuan.
3) Jelas orangnya.
4) Tidak terdapat halangan perkawinan.
c. Syarat-syarat wali:
1) Laki-laki.
2) Dewasa.
3) Mempunyai hak perwalian.
4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.
39
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5) Berakal dan adil (tidak fasik).41
d. Syarat-syarat saksi:
1) Minimal dua orang laki-laki.
2) Hadir dalam ijab qabul.
3) Dapat mengerti maksud akad.
4) Islam.
5) Dewasa dan berakal.
e. Ijab qabul syarat-syaratnya:
1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
3) Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kata
nikah dan tazwij.
4) Antara ijab dan qabul bersambungan.
5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
6) Orang yang berkait ijab qabul tidak sedang ihram haji/ umrah.
7) Majlis ijab dan qabulitu harus dihadiri minimum empat orang,
yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai
wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.42
3. Dasar Hukum Perkawinan
Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad
yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang
sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum dasar
41
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atau awal pernikahan itu adalah boleh atau mubah. Namun dengan melihat
kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak
mungkin dikatakan bahwa hukum asal pernikahan itu mubah. Dengan
demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad pernikahan disuruh
oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka
pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah.43
Hukum asal perkawinan adalah mubah, sesuai dengan firman Allah
surat An-Nu>r ayat 32:



Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu,
dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba
sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang
perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan
mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S. An-Nu>r:32)44
Akan tetapi menurut Imam Az-Zahi}ri bahwa hukumnya wajib. Hal
ini dikarenakan kekhawatiran akan terjerumus kedalam perbuatan zina,
karena itu harus melangsungkan perkawinan untuk lebih mewaspadai diri
karena perkawinan lebih menjamin tidak akan terjerumus kelembah
maksiat.45
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Hukum nikah bervariasi, tergantung kepada keadaan seseorang
diperhatikan dulu dua hal, yaitu: “kemampuanya” melaksanakan
kewajiban (baik sebagai suami maupun isteri) dan kesanggupan
“memelihara diri”, yaitu sanggup tidaknya seseorang mengendalikan
dirinya untuk tidak jatuh kedalam jurang kejahatan seks. Berangkat dari
kondisi diatas, para ulama‟ menyebutkan beberapa macam hukum nikah.46
a. Wajib: bagi seorang laki-laki yang ingin sekali menggauli wanita dan
kurang mampu mengendalikan dirinya untuk tidak jatuh kedalam
kejahatan seks dan mampu membiayai nafkah keluarga.47
b. Sunnah: orang yang disunahkan kawin adalah orang yang mempunyai
kesanggupan untuk kawin dan sanggup memelihara diri dari
kemungkinan melakukan perbuatan yang terlarang.48
c. Haram: orang yang belum mampu membiayai rumah tangga, atau
diperkirakan tidak dapat memenuhi nafkah lahir dan bathin.49
d. Makruh: orang yang melakukan perkawinan yang dilakukan oleh orang
yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup meskipun memiliki
kemampuan biologis atau tidak memiliki nafsu biologis meskipun
memiliki kemampuan ekonomi, tetapi ketidakmampuan biologis atau
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ekonomi tidak sampai membahayakan salah satu pihak khususnya
pihak isteri.50
e. Mubah: bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya,
apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina, dan
apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan isteri. Hukum
mubah ini juga ditujukan bagi orang antara pendorong dan
penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan
orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tetapi
belum mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum
mempunyai kemauan yang kuat.51
Hal tersebut diatas merupakan dasar hukum perkawinan Islam
bahwa perkawinan itu asalnya mubah namun dapat bervariasi bisa menjadi
wajib, sunnah, makruh, bahkan haram tergantung dengan keadaan
seseorang.
4. Tujuan Perkawinan
Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing
individu yang akan melaksanakannya, karena lebih bersifat subyektif.
Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh
semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh
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kebahagian dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagian dan
kesejahteraan dunia dan akhirat.
Adupun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai
berikut:
a. Melaksanakan Libido Seksual
Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai
insting seks, hanya kadar dan intensitasnya yang berbeda. Dengan
demikian, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya
kepada seorang perempuan dengan sah dan begitu pula sebaliknya.
b. Memperoleh Keturunan
Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria
maupun wanita. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa, mempunyai anak
bukanlah suatu kewajiban melainkan amanat dari Allah Swt, walaupun
dalam kenyataannya ada seorang yang ditakdirkan untuk tidak
mempunyai anak.
c. Memperoleh Keturunan Yang Saleh
Keturunan yang saleh atau salehah bisa membahagiakan kedua
orang tua, baik di dunia maupun di akhirat kelak, dari anak yang
diharapkan oleh orang tua hanyalah ketaatan, akhlak, ibadah, dan
sebagainya yang bersifat kejiwan.
d. Mengikuti Sunah Nabi.
e. Untuk Berdakwah.
f. Menjalankan Perintah Allah Swt.
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Allah Swt, menyuruh kepada kita untuk menikah apabila telah
mampu.52
5. Kawin Wanita Hamil dan Status Anak
Pengertian kawin hamil adalah kawin dengan seseorang wanita
yang hamil di luar nikah baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya
maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.53
Terjadinya wanita hamil di luar nikah yang hal ini sangat dilarang
oleh agama, norma, etika dan perundang-undangan negara, selain karena
adanya pergaulan bebas juga karena lemah (rapuhnya) iman pada masingmasing pihak. Oleh karenanya untuk mengantisipasi perbuatan yang keji
dan terlarang itu pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum
semakin diperlukan.54
Islam telah mengharamkan zina dan penyebab-penyebabnya seperti
ikhtilath (percampuran antara laki-laki dan perempuan) yang diharamkan
dan khalwat yang merusak. Islam berusaha dengan sungguh-sungguh agar
masyarakat muslim menjadi masyarakat yangbersih dari berbagai penyakit
sosial yang membinasakan.55
Berkaitan dengan perkawinan hamil di luar nikah mempunyai
beberapa persoalan hukum Islam dalam hal ini fuqaha> berselisih pendapat
mengenai
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membolehkannya

sedang

segolongan

fuqoha>

lainnya

melarangnya.Berkenaan dengan wanita hamil persoalannya diantaraya
adalah sah atau tidaknya akad perkawinan dengan wanita tersebut menurut
hukum Islam, boleh atau tidaknya mengumpulinya sebagaimana layaknya
suami-isteri dan kedudukan nasab anak yang dilahirkannyadan wanita
hamil mempunyai masa „iddah atau tidak.56
Maka dalam hal ini ulama‟ Sha>fi’i> berpendapat bahwa zina tidak
memiliki bagian dalam kewajiban ber‟iddah, sama saja antara wanita yang
berzina itu hamil maupun tidak, dan sama saja apakah wanita tersebut
sudah mempunyai suami atau tidak, jika dia mempunyai suami, maka halal
bagi suaminya untuk menyetubuhinyasecara langsung,57 jika tidak
mempunyai suami, maka boleh bagi laki-laki yang berzina dengannya atau
orang lain untuk menikahinya, baik dia hamil atau tidak. Hanya saja
menyetubuhinya dalam keadaan hamil hukumnya makruh sampai dia
melahirkan.
Pendapat kedua yaitu jika wanita yang dizinai tidak hamil, maka
laki-laki yang berzina dengannya atau laki-laki lain boleh menikahinya,
dan dia tidak wajib ber‟iddah. Ini adalah pendapat yang disepakati dalam
ImamH}anafi.58Jika yang menikahinya adalah laki-laki yang berzina
denganya, maka dia boleh menyetubuhinya.59
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Pendapat ketiga, wanita yang berzina tidak boleh dinikahi dan dia
wajib ber‟iddah dengan waktu yang ditetapkan jika dia tidak hamil, dan
dengan melahirkan kandungan jika dia hamil. jika memiliki suami, maka
suaminya tidak boleh menyetubuhinya sampaiiddahnya habis.Ini adalah
pendapat Imam Ma>lik Rabi‟at, ats-Tsauri>, al-Auza‟i>, dan Ish}aq,60 jika yang
menurut para ulama‟ ImamMa>liki, dia membebaskan rahimnya dengan
tiga kali haid, atau dengan berlalunyawaktu tiga bulan, sedangkan menurut
Imam

Ah}mad,

dia

membebaskan

rahimnyadengan

tiga

kali

haidIbnu>Quda>mah memandang bahwa cukup baginya membebaskan
rahim dengan sekali haid.Pendapat inilah yang didukung dan dikuatkan
oleh ibnu> Taimiyah.
Selanjutnya ulama‟ ImamH}ambali mengharamkan menikahi
wanita yang berzina sampai dia membebaskan rahimnya dan bertaubat
dari zina. Sama saja baik yang menikahinya adalah yang berzina
dengannya atau orang lain.61
Berkaitan dengan berbagai pendapat yang dipaparkan oleh para
fuqoha> di atas, maka dapat dipetakan bahwa perkawinan hamil di luar
nikah baik yang mengawini adalah laki-laki yang mengamili maupun tidak
menurut ulama‟ ada yang membolehkan dan ada yang tidak.
Pada dasarnya setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci dan
tidak dibebani sedikitpun dosa oleh perbuatan siapapun termasuk dosa
yang dilakukan oleh orang tuanya. Rasulullah Saw pernah bersabda:
60
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“setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci bersih jiwanya, berislam dan ber-iman kepada Allah), namun kedua orang tuanyalah yang
menjadikannya penganut agama Yahudi, Nasrani, ataupun majusi.”62
Kesucian fitrah mencakup setiap anak, termasuk juga yang
dilahirkan akibat hubungan di luar nikah karena agama menilai anak
seperti itu (anak dari wanita hamil di luar nikah) dalam hubungannya
dengan Allah Swt dalam ibadah dan ketakwaannya maupun sesama
manusia dalam mu‟amalahnya meraka sama dengan anak-anak lain yang
dilahirkan secara sah akibat hubungan perkawinan yang diakui.
Status atau kedudukan anak di luar nikah adalah anak hasil zina
yaitu anak yang timbul dari hubungan yang tidak sah, bergaul antara lakilaki dan wanita tidak menurut Islam. Anak luar nikah menurut Islam
adalah anak suci dan bersih dari segala dosa.Sebab kesalahan tidak dapat
ditimpakan kepada anak, tetapi kepada kedua orang tuanya yang telah
melakukan zina.63
Mengingat tentang pendapat kawin hamil dalam hal ini adalah para
fuqoha juga berbeda pendapat dalam hal status kedudukan anak dan akibat
hukumnya dari kawin hamil, diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Menurut Imam Sha>fi’i> yang membolehkan kawin hamil maka status
dan kedudukan anaknya adalah jika anak zina yang dilahirkan setelah
enam bulan dari perkawinan maka anak itu hanya bisa dinasabkan
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kepada ibunya,64karena keberadaannya dalam kandungan mendahului
perkawinan ibunya, maka bayi tersebut termasuk anak zina.65
b. Menurut Imam H}anafi yang membolehkan kawin hamil maka status
anak dan kedudukan anak zina tetap dinasabkan kepada suami ibunya
(bapaknya) tanpa memepertimbangkan lamanya usia kehamilan
ibunya.66Hal ini karena perkawinannya tersebut sah, maka anak yang
lahir dihukumkan sebagai anak yang sah.
c. Selanjutnya menurut Imam H}ambali dan Imam Ma>liki yang menolak
tentang kawin hamil, bahwa anak yang dikandung dari wanita hamil
akibat zina adalah tetap menjadi anak zina dan anak yang tidak sah
yang lahir di luar perkawinan. Maka hal ini anak yang dikandung tidak
ada hubungan nasab kepada laki-laki yang mencampuri ibunya secara
tidak sah, tidak bisa saling mewarisi antara laki-laki yang mencampuri
ibunya dengan anaknya, bahwa akibat dari tidak boleh kawin maka
tidak adanya hubungan nasab antara anak zina dengan laki-laki yang
mencampuri ibunya tersebut, dan tidak dapat saling mewarisi keduanya
antara laki-laki yang menghamili ibunya dengan anak yang dilahirkan
ibunya, maka anak tersebutdapat mewarisi hanya kepada pihak ibu dan
kerabat ibunya saja, selain itu jika anak yang dilahirkannya adalah anak
perempuan maka tidak dapat menjadi wali laki-laki yang mencampuri
ibunya tersebut.67
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Mengenai pendapat para Imam di atas maka berbeda dengan
pendapat yang lainyaitu Abu>Zah}ra berpendapat bahwa nasab seorang anak
dapat diakui bila ayahnya mengikrarkan (menyatakan pengakuan) bahwa
anak tersebut adalah anaknya, tanpa menjelaskan apakah hal itu melalui
pernikahan yang sah atau tidak dengan syarat:
1) anak tersebut lahir paling minimal enam bulan setelah akad nikah
yang sah.
2) tidak ada bukti bahwa anak tersebut adalah anak orang lain.
3) laki-laki itu tidak menyatakan bahwa anak tersebut hasil perzinahan,
karena jika mengakui seperti itu maka anak tersebut tidak dapat
dinasabkan kepada si laki-laki yang menghamilinya, tetapi hanya
kepada ibu yang melahirkannya.68
Menurut hadist Rasulullah Saw yang diriwayatkan Jama‟ah dari
Ibnu> Umar bahwa‚ “Seorang laki-laki menuduh isterinya berzina, dan ia
tidak mengakui anaknya, maka Rasulullah Saw; pisahkan anatara
keduanya, dan hubungan anak itu dengan ibunya.”
Seperti telah dikemukakan zina adalah hubungan seksual yang
dilakukan oleh orang-orang yang tidak saling terikat dalam perkawinan
diantara mereka, baik keduanya bujang-gadis, janda-duda, atau salah
satunya terikat perkawinan yang sah dengan orang lain, atau kedua pelaku
zina ini masing-masing terikat perkawinan yang sah dengan orang lain,
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dan apabila perbuatan zina itu mengakibatkan lahirnya anak hasil zina,
maka antara anak dengan ayah biologisnya tidak dapat saling mewaris.69
Dalam masalah anak zina ini mengikuti atau sejalan dengan hadist
Rasulullah dan juga pendapat Imam Sha>fi’i>. Sehingga anak yang lahir
sesudah enam bulan usia kehamilan pada saat perkawinan, maka
dihukumkan sebagai anak sah, bukan anak hasil zina dan nasabnya adalah
kepada ayahnya. Sebaliknya apabila bayi tersebut lahir sebelum usia
kehamilan mencapai enam bulan pada saat perkawinan, maka anak
tersebut dihukumkan sebagai anak hasil zina atau anak tidak sah. Sehingga
nasab anak tersebut bukan pada ayahnya, tetapi kepada ibunya saja.Jika
anak lahir sebelum enam bulan dari perkawinan maka “ayahnya” berhak
menolak keabsahan anak itu menjadi anaknya.70
Pendapat Imam H}anifah dan Imam Sha>fi’i> berpendapat bahwa
perkawinannya itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan
orang lain (tidak ada masa iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena
tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh
sperma suaminya, sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang
mengawini ibunya itu (anak di luar nikah).
Artinya bahwa statusnya anak itu adalah sebagai anak zina, bila
pria yang mengawini ibunya itu bukan pria yang menghamilinya. Namun
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apabila yang mengawini ibunya itu adalah pria yang menghamilinya maka
terjadi perbedaan pendapat pula, yaitu sebagai berikut:
(a) Bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawini setelah usia
kandungannya berumur 4 bulan ke atas. Bila kurang dari 4 bulan maka
bayi tersebut adalah anaknya suami yang sah.
(b) Bayi itu termasuk anak zina karena anak itu adalah anak di luar nikah,
walaupun dilihat dari segi bahasa bahwa anak itu adalah anaknya,
karena hasil dari sperma dan ovum bapak dan ibunya itu.71
Mengingat prinsip untuk menjaga kemurnian keturunan umat
manusia adalah masalah yang sangat mendasar dan penting dalam hukum
Islam, maka sangat perlu dipegang prinsip kehati-hatian dalam
memutuskannya, maka prinsip yang harus dipegangi antara lain mengenai
akibat hukum anak yang tidak sah atau hasil zina, yaitu dengan
memperhatikan bahwa perbuatan melakukan hubungan seks sebelum
menikah adalah haram hukumnya, dan anak yang lahir dari hubungan seks
itu adalah anak yang tidak sah menurut hukum.
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BAB III
PENENTUAN CALON SUAMI WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH
DENGAN CARA LOTRE DAN STATUS PERWALIAN ANAK DI
KECAMATAN PARANG

A. Gambaran Umum Kecamatan Parang
1.

Letak Geografis.
Kecamatan Parang merupakan kecamatan yang terletak di
bagian selatan Kabupaten Magetan dan berada pada ketinggian antara
275 sampai dengan 1000 meter diatas permukaan laut.
Batas wilayah Kecamatan Parang adalah sebagai berikut:
Sebelah utaraberbatasan dengan Kecamatan Ngariboyo, di sebelah
timur berbatasan dengan Kecamatan Lembeyan dan Kawedanan, di
sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo. Sedangkan di
sebelah

barat,

selain

berbatasan

dengan

Kecamatan

Poncol,

Kecamatan Parang juga berbatasan dengan Kabupaten lain, yang
terletak Propinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Wonigiri.72
Kecamatan Parang terdiri dari 1 (satu) Kelurahan dan 12
(duabelas) Desa yang merupakan Kecamatan terluas kedua setelah
Kecamatan Plaosan, dengan luas seluruh Kecamatan Parang 71,65
km². Desa Sayutan merupakan Desa terluas dengan luas 9,59 km²,
sedang Desa Bungkuk dengan luas 2,56 km² merupakan Desa dengan
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luas terkecil.73 Dengan 13 Desa atau Kelurahan yang ada di
Kecamatan Parang, berarti rata-rata luas tiap Desa atau Kelurahan
sebesar 5,51 km² dan luas tanah sawah 1.840,40 Ha dan lahan
pertanian bukan sawah seluas 3.014,60 Ha. Jumlah Desa atau
Kelurahan yang sedikit dan jarak antar Desa atau Kelurahan tidak
terlalu jauh merupakan salah satu faktor yang menguntungkan untuk
melaksanakan pembangunan. Jarak terpendek antar Desa atau
Kelurahan kurang dari 1 km dan jarak terjauh adalah Desa Sayutan
dengan Desa Joketro dan Desa Nglopang dengan Desa Joketro sekita
14 km. Sedang jarak dari ibukota Kecamatan Parang ke ibukota
Kabupaten Magetan sejauh 15 km.Curah hujan terkecil yang turun
mencapai 36 mm pada bulan Juli dan curah hujan terbesar mencapai
466 mm pada bulan Februari.74
2.

Pemerintahan
Kecamatan Parang terbagi kedalam 13 Desa atau Kelurahan,
106 RW, 297 RT dan 54 Lingkungan atau Dusun. Berdasarkan
klasifikasinya sebanyak 7 Desa berklasifikasi swadaya dan 6 Desa
atau Kelurahan swakarya.
Sebagai sarana untuk pengembangan Desa atau Kelurahan
yang merupakan satuan terendah dari pemerintahan diperlukan
dukungan

dana

dengan

anggaran

penerimaan

sebesar

Rp.

18.661.915.118,- yang dialokasikan sebagai pengeluaran 30% sebesar
73
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Rp. 5.526.486.707,- pengeluaran 70% sebesar Rp. 2.399.959.252,-.
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 7.574.667.809.Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 1.727.051.850,- Bidang
Pembedayaan Kemasyarakatan Rp. 1.433.749.500,- .75
3.

Kependudukan
Jumlah penduduk Kecamatan Parang, pertumbuhan beserta
kepadatannya dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2017sebanyak
45.014 jiwa. Pada akhir 2016,dibandingkan dengan jumlah penduduk
tahun lalu yang sebanyak 44.927 jiwa, maka tingkat pertumbuhan
penduduk dalam kurun waktu satu tahun sebesar 0,19%.
Kecamatan Parang memiliki kepadatan penduduk 71,65 jiwa
per km² berarti setiap 1 km² ada sebanyak 621 jiwa. Desa Tamanarum
adalah Desa yang daerahnya memiliki penduduk paling padat yaitu
836 jiwa per km², sedangkan desa yang paling jarang penduduknya
adalah Desa Nglopang dengan kepadatan 347 jiwa per km².
Berdasarkan jenis kelaminnya, penduduk laki-laki berjumlah 22.208
jiwa dan perempuan sebanyak 22.806 jiwa.Populasi penduduk akhir
tahun menurut kelompok umur menunjukkan bahwa interval 35-39
tahun memiliki jumlah paling besar dibanding kelompok umur yang
lain, yaitu sebesar 3.432.
Jika dilihat dari Tingkat pendidikan yang ditamatkan pada
tahun 2017 dapat dilihat jumlah penduduk Kecamatan Parang yang
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menamatkan Pendidikan SD sebanyak 18.280 jiwa, Sedangkan yang
menamatkan Pendidikan SMA sebesar 5.328 jiwa. Dan yang
menamatkan Perguruan Tinggi/D1, D2, D3 dan, S1 sebesar 1.108
jiwa.76
4.

Sosial
Peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak
terlepas dari ketersediaan sarana kesehatan dan tenaga kesehatan yang
memadai.Jumlah fasilitas kesehatan tahun 2015 sebanyak 72 fasilitas
kesehatan dengan jumlah tenaga kesehatan sebanyak 23 orang.
Pasangan Usia Subur (PUS) tahun 2016 sebanyak 8.277 PUS,
meningkat menjadi 8.588 PUS pada tahun 2017. Jumlah peserta KB
aktif tahun 2017 di Kecamatan Parang sebanyak 6.052 atau sebesar
70,47 persen terhadap PUS.Partisipasi sekolah penduduk hendaknya
diimbangi dengan penyediaan sarana fisik pendidikan maupun tenaga
guru yang memadai. Jumlah sarana pedidikan pada tahun ajaran
2017/2018 yaitu, TK ada 25, SD 37, SMP 4, SMA 1 dan SMK 1.77

5.

Pertanian.
Luas wilayah Kecamatan Parang 7.164,47 hektar, terbagi atas
1.840,44

hektar

lahan

sawah

dan

5.324,07

hektar

lahan

kering.Pertanian merupakan sektor yang dominan di Kecamatan
Parang, karena sebagian besar penduduk Kecamatan Parang hidup
dari bercocok tanam. Komoditas tanaman bahan makanan, utamanya
76
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padi, jagung, kacang tanah dan ubi kayu merupakan produk yang
besar peranannya bagi masyarakat Parang.
Produksi padi tahun 2017 sebesar 22.888 Ton dengan luas
panen 3.380 Ha, produksi ubi kayu dengan luas panen 356 Ha
menghasilkan 13.490 Ton yang berarti rata-rata produksi per hektar
sebesar 37,89 Ton, sedangkan produksi jagung sebesar 2.264 Ha
dengan rata-rata produksi per hektar mencapai 15,404 Ton.Jenis buahbuahan yang banyak dihasilkan adalah mangga sebanyak 14.599 Ton
dan jeruk keprok sebanyak 551 Ton. Sementara itu sayur-sayuran
yang banyak diproduksi adalah sawi, dan cabe.78

B. Data Praktik Penentuan Calon Suami Wanita Hamil di Luar Nikah
Dengan Cara Lotre di Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.
Perkawinan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan
perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan
dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga
sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni.
Semakin berkembangnya zaman dan semakin maraknya pergaulan
bebas pada zaman sekarang ini, banyak menyebabkan pernikahan yang
tidak bertujuan seperti itu, mereka menganggap pernikahan bukan lagi
suatu yang sakral, tetapi bertujuan untuk menutupi aib keluarga.
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Banyak juga para remaja yang melakukan hubungan suami isteri
sebelum adanya perkawinan yang sah menurut Agama dan Negara, bahkan
sampai menyebabkan mereka hamil di luar nikah, mereka beruntung kalau
yang menghamili mau bertanggungjawab, kebalikannya dengan yang tidak
mau bertanggungjawab, maka tujuan perkawinan itu berbeda lagi, tujuan
tersebut adalah agar wanita yang hamil diluar nikah ini mempunyai suami
dan anaknya mempunyai nasab, dengan cara melotre calon suami yang
mau menikahinya. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang yang ada di
Kecamatan Parang Kabupaten Magetan ada 3 kasus. Banyak yang
melakukan hubungan pra nikah karena mereka merasa tidak ada yang
mengawasi, karena mereka sudah terpengaruh oleh pergaulan bebas,
sampai akhirnya mereka hamil di luar nikah.
Seperti halnya yang dilakukan Anggun, Anggun dulu mempunyai
kekasih yang bernama Agus hubungan mereka tidak direstui oleh orang
tua Anggun, berikut pernyataan Anggun:
Jadi begini, saya dulu pernah menjalin hubungan dengan dia
(menunjuk suami) karena kami tidak direstui dan kami melakukan
hubungan itu, dan hasilnya tidak merubah apapun, bapak saya tetap
teguh menolak dia (menunjuk suami) dan setelah itu saya berontak
dengan keadaan, saya mulai berhubungan dengan beberapa pria
lainnya, dan saya hamil diluar nikah, yang mau dijodohkan dengan
saya tidak mau dengan saya, akhirnya keluarga saya bingung,
terutama bapak saya, saya ditanya „siapanya yang menghamilimu?‟
waktu itu saya jawab dengan isak tangis „aku berhubungan dengan
banyak laki-laki, termasuk (menyebut nama suaminya) lalu bapak
selama dua hari tidak mau makan, tidak mau berbicara sepatah
katapun dengan orang yang ada di dalam rumah, lalu bapak
meminta bantuan kepada RT untuk mengumpulkan laki-laki yang
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telah melakukan hubungan dengan saya, lalu meminta saya
menyebutkan siapa saja nama dari pria yang sudah berhubungan
dengan saya, lalu bapak menuliskannya dan memasukkannya daftar
nama itu di sebuah kaleng dan meminta saya mengambilnya salah
satu, saya ambil lalu bapak menyuruh saya membukanya, muncul
nama (menyebut nama suami) dan bapak berkata „itu yang akan
bertanggung jawab atas anak yang kamu kandung‟ alangkah
bahagianya saya namun saya juga kurang yakin apakah nanti di
terima atau tidak di keluarga suami saya.79
Apa yang sudah Anggun lakukan telah menyakiti hati orang tua
dan membuatnya sangat kecewa, karena sudah berhubungan pra nikah
dengan Agus dan banyak laki-laki yang membuatnya hamil di luar nikah.
Tidak hanya orang tua Anggun saja yang kecewa, namun orang tua Agus
juga merasa kecewa dan kurang yakin dengan kandungan Anggun tersebut
hasil cinta mereka yang nyatanya Anggun juga melakukan hubungan itu
dengan laki-laki lain. Berikut pernyataan Anggun:
Mulanya keluarga suami saya sedikit menolak, karena saya dulu
pernah menyakiti hati suami saya, saya sebetulnya tidak menyakiti
hatinya, karena saya saat itu mau dijodohkan, saya masih sangat
mencintai suami, dan suami saya juga cinta saya, dengan memohon
agar kami di restui, dengan pertimbangan yang matang, lalu
keluarga suami saya menerimanya.80
Laki-laki yang terpilih menikahi Anggun adalah Agus. Agus
adalah laki-laki yang tidak direstui oleh orang tua Anggun. Berikut
pernyataan Agus:
Saya waktu itu sempat sakit hati, karena dia (menunjuk istrinya)
mau di jodohkan dengan bapaknya, ya mohon maaf, lalu kami
berhubungan, berharap apabila hamil kami disetujui, setelah itu
dengan kekehnya keluarga yang tidak menerima saya sebagai calon
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menantu membuat saya patah hati, kemudian saya berpasrah.
Meskipun dengan cara lotre saya dipertemukan dan dipersatukan
kembali.81
Mengenai kelanggengan serta keharmonisan rumah tangga Agus
dan Anggun. Berikut pernyataan Anggun: “Alhamdulillah sampai saat ini
keluarga kami masih langgeng, suami saya sangat sayang cinta kepada
saya, penuh perhatian, dan kami berharap kami dapat terus bahagia.”82
Hal seperti itu juga terjadi pada Anis, Anis kerap kali pergi ke
sebuah club malam dan cafe bersama teman-teman laki-lakinya, dan
kebebasan yang Anis dapatkan akhirnya membuatnya sampai hamil diluar
nikah setelah melakukan hubungan dengan teman-teman laki-lakinya
termasuk laki-laki yang Anis suka. Berikut pernyataan Anis:
Awalnya saya hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas, waktu itu
saya diajak beberapa teman laki-laki saya kesebuah café, lalu salah
satu dari mereka, ya sebetulnya saya juga suka, mengajak saya
untuk melakukan itu, saya mengiyakan, di awal saya mengira
hanya dengan dia (menyebut nama laki-laki yang disukai) saja,
namun sampai di hotel, teman-temannya juga ikut-ikutan, dan
akhirnya saya hamil, dan saya tidak tahu siapa ayah dari anak saya,
dan saya mencoba meminta pertanggung jawaban mereka, namun
mereka sempat mengelak karena mereka yakin bukan mereka
ayahnya, akhirnya saya bilang kepada orang tua dan mereka sangat
marah dan kecewa, setelah itu orang tua saya minta bantuan kepada
RT untuk mengumpulkan semua laki-laki tersebut, kemudian
mereka dan pak RT dan keluarga saya membuat kesepakatan
dengan membuat undian dan yang terpilih harus mau menikahi
saya.83
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Setelah mengetahui Anis hamil di luar nikah akibat banyak
melakukan hubungan badan dengan banyak teman laki-lakinya sampai
pada akhirnya membuat keluarganya dan keluarga suaminya kecewa.
Berikut pernyataan Anis: “Keluarga suami saya sepakat, walaupan
akhirnya kecewa dan dengan berat hati merelakan apa yang sudah kami
perbuat.”84
Berikut adalah pernyataan dari Anis apa tujuan pernikahan lotre ini
terjadi dengannya dan Angga: “Agar ketika anak ini lahir (mengusap
perutnya) dapat melihat dan tahu ayahnya, kemudian tidak menjadi bahan
pembicaraan orang.”85
Pernikahan Anis dan Angga berjalan baik-baik saja, meski ada
godaan sedikit tetapi masih bisa dipertahankan. Berikut pernyataan Anis:
“Sampai saat ini kami masih baik-baik saja, meskipun kadang ada kerikil
kecil yang menggoda.”86
Hal serupa terjadi kepada Riska yang salah pergaulan dan terlalu
membuka diri kepada setiap teman laki-laki yang mau berkencan
dengannya dan sampai dirinya hamil di luar nikah dan despresi akibat
kelakuannya dan teman laki-laki yang tidak mau bertanggung jawab. Riska
akhirnya memilih jalan keluar yaitu nikah lotre. Berikut pernyataan Riska:
Saya terpaksa melakukan pernikahan lotre ini karena ini hukuman
bagi saya yang sudah kurang baik dan menyimpang dijalan yang
salah, karena mungkin saya yang terlalu membuka diri kepada
semua laki-laki, dan akhirnya saya hamil diluar nikah dan saya
84
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tidak tahu siapa bapak dari anak yang saya kandung. Saya sempat
depresi, namun akhirnya saya bilang kepada orang tua saya dan
pada akhirnya diantara laki-laki yang pernah kencan dengan saya,
saya datangi satu per satu, dan meminta mereka berkumpul di
rumah saya untuk membahas masalah ini yang dibantu oleh pak
modin, kemudian membuat kesepakatan yang disepakati semua
pihak bahwa nanti yang harus bertanggungjawab atas kehamilan
saya dari hasil lotre dengan cara mengundi para laki-laki yang telah
berhubungan dengan saya.87
Laki-laki yang terpilih untuk menikahi Riska adalah Gandi, karena
merasa kasihan dan ingin bertanggungjawab. Berikut pernyataan Gandi:
“Karena saya kasihan dan merasa sebagai laki-laki harus bertanggung
jawab atas apa yang telah saya lakukan.”88
Tujuan Riska memilih nikah lotre ini adalah supaya anak yang
dikandung mempunyai seorang ayah karena Riska sudah hamil diluar
nikah. Berikut pernyataan Riska: “Supaya anak yang saya kandung ini
kelak waktu lahir mempunyai seorang ayah.”89
Mereka yang melakukan pernikahan dengan cara melotre calon
suami bertujuan supaya wanita hamil tersebut mempunyai seorang suami
dan anaknya kelak mempunyai seorang ayah. Pernikahan tersebut juga
untuk menutupi aib keluarga. Mereka menikah bukan dengan orang yang
dicintai dan disayangi, melainkan dengan orang yang di lotre akibat telah
melakukan hubungan suami isteri sebelum adanya ikatan perkawinan yang
sah supaya ada yang bersedia menikahinya.
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Hal seperti itu hanyalah suatu cara masyarakat Kecamatan Parang
Kabupaten Magetan agar wanita tersebut mempunyai suami dan anaknya
juga mempunyai seorang ayah, selain itu mereka juga menginginkan
pernikahan seperti yang lain, meskipun mereka melakukan pernikahan
tidak seperti pernikahan pada umumnya, meskipun awalnya mereka hanya
bertujuan hanya untuk menutupi aib, tapi mereka juga menginginkan
pernikahan yang berakhir bahagia.

C. Status Wali Nikah Anak Hasil Pernikahan Wanita Hamil Di Luar
Nikah Dengan Cara Lotre Di Kecamatan Parang Kabupaten
Magetan.
Dari sekian banyak kasus-kasus yang seperti itu, hanya keluarga
dan orang terdekat yang mengetahui status perwalian anaknya, karena itu
perbuatan yang membuat malu kelaurga, ada salah satu pasangan yaitu
Bapak Gandi dengan ibu Riska sampai anaknya mau menikah dan tidak
bisa menjadi wali nikah anaknya. Berikut pernyataan dari Bapak Gandi:
Jujur ya itu tadi mas, berawal karena pernikahan saya dengan cara
lotre, sampai pada saatnya anak saya mau menikah dan mendaftar
ke KUA Parang dan ditanyai masalah walinya, sampai akhirnya
saya mengatakan dengan sejujurnya bahwa ibunya dulu hamil di
luar nikah dan mengatakan apa yang telah terjadi di masa lalu,
sampai proses saya mau menikah dulu dengan cara lotre seperti
itu.90
Setelah menceritakan apa yang telah terjadi di masa lalu kepada
pihak KUA Parang akhirnya pak Gandi dan anaknya diberi arahan untuk
90
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melakukan sidang di Pengadilan Agama Magetan. Berikut pernyataan dari
Bapak Gandi: “Saya dan anak saya di beri arahan untuk melakukan sidang
di Pengadilan Agama Magetan karena saya tidak bisa menjadi wali karena
isteri saya hamil dulu sebelum terjadi pernikahan yang sah.”91
Selanjutnya mengenai status wali nikah anak luar nikah, menurut
putusan Pengadilan Agama Magetan. Bahwa isi putusan tersebut adalah
pak Gandi tidak bisa menjadi wali nikah dan harus menggunakan wali
hakim karena usia kandungan lima bulan dan status perwalian atau
nasabnya hanya kepada ibunya ke atas saja. Berikut pernyataan dari Bapak
Gandi: “Putusannya mengatakan bahwa saya tidak bisa menjadi wali nikah
anak saya dan harus menggunakan wali hakim, alasannya karena usia
kandungan isteri saya sudah lima bulan hamil di luar nikah dan nasab anak
saya hanya kepada ibunya ke atas.”92
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BAB IV
ANALISIS PENETUAN CALON SUAMI WANITA HAMIL DI LUAR
NIKAH DENGAN CARA LOTRE DAN STATUS PEREWALIAN ANAK
DI KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGRTAN
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Calon Suami Wanita
Hamil Di Luar Nikah Dengan Cara Lotre di Kecamatan Parang.
Pada kasus perkawinan lotre yang terjadi di Kecamatan Parang ini
dilatar belakangi oleh seorang perempuan yang hamil di luar nikah dengan
terjadinya hal itu, orang tua si perempuan mendesak agar dia segera
dinikahkan dengan orang yang telah menghamilinya.
Dalam Islam seorang laki-laki tidak diperkenankan menikahi
seorang perempuan pezina, seperti halnya seorang perempuan tidak
diperkenankan menikah dengan seorang laki-laki pezina, kecuali jika
masing-masing dari keduanya telah bertaubat.93Allah Swt telah berfirman
dalam surah An-Nu>r ayat 3:


Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan
yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan
yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang
berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu
diharamkan atas orang-orang yang mukmin.
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Maksud pengharaman di dalam ayat di atas adalah bahwa orang
mukmin dilarang untuk menikahi siapapun yang berstatus sebagai
pezinaataupun pelaku kemusyrikan karena mereka tidak layak untuk
dinikahi kecuali oleh mereka yang berstatus sebagai pezina atau musyrik
saja.
Hukum laki-laki yang kawin dengan wanita yang dihamili orang
lain para ulama berbeda pendapat. Menurut pendapat Imam Sha>fi’i> dan
H}anafipernikahan tersebut sah dan boleh digauli. Imam Sha>fi’i> dan H}anafi
berpendapat bahwa wanita hamil di luar nikah tidak ada iddahnya,
menurut mereka wanita yang berzina tidak dikenakan ketentuan-ketentuan
hukum sebagaimana yang ditetapkan oleh syar’i, karena iddah itu
disyari‟atkan untuk memelihara keturunan dan menghargai sperma.
Pendapat selanjutnya, wanita yang berzina tidak boleh dinikahi dan dia
wajib ber‟iddah dengan waktu yang ditetapkan jika dia tidak hamil, dan
dengan melahirkan kandungan jika dia hamil, jika memiliki suami, maka
suaminya tidak boleh menyetubuhinya sampaiiddahnya habis ini adalah
pendapat Imam Ma>lik Rabi‟ah, ats-Tsauri>, al-Auza‟i>, dan Ish}aq.94Jika
yang menurut para ulama‟ ImamMa>liki, dia membebaskan rahimnya
dengan tiga kali haid, atau dengan berlalunyawaktu tiga bulan, Sedangkan
menurut Imam Ah}mad, dia membebaskan rahimnyadengan tiga kali haid,
kemudian
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membebaskan rahim dengan sekali haid.Pendapat inilah yang didukung
dan dikuatkan oleh Ibnu> Taimiyah.
Selanjutnya

menurut

ulama‟

Mazhab

Hambali

yang

mengharamkan menikahi wanita yang berzina sampai dia membebaskan
rahimnya dan bertaubat dari zina, sama saja baik yang menikahinya adalah
yang berzina dengannya atau orang lain.95
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa penentuan
calon suami wanita hamil di luar nikah dengan cara lotre yang terjadi di
Kecamatan Parang tersebut menurut Mazhah Syafi‟i dan Mazhab Hanafi
diperbolehkan karena wanita hamil di luar nikah tidak ada masa iddahnya
dan laki-laki yang dituntut untuk bertangung jawab adalah laki-laki yang
berhubungan badan dengan perempuan yang hamil di luar nikah tersebut
tetapi menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali berpendapat bahwa
tidak boleh menikahi wanita hamil luar nikah dengan waktu yang
ditetapkan.
Selanjutnya, pada kasus penentuan calon suami wanita hamil di
luar nikah dengan cara lotre yang terjadi di Kecamatan Parang, masalah
yang ditemui adalah banyaknya laki-laki yang pernah berhubungan dengan
si perempuan, sehingga sulit untuk menentukan siapa yang harus
bertanggung jawab, sedangkan para pelaku tidak ada yang mau jika harus
bertanggung jawab dengan dalih belum tentu bayi yang dikandung adalah
anaknya, olehkarena itu diambilah kesepakatan untuk melakukan lotre
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terhadap para pelaku sehingga dapat dipilih salah satu dari para pelaku
yang akan bertanggung jawab.
Mengenai lotre atau undian Allah Swt berfirman dalam surah AlMa>‟idah ayat 90-91:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum)
khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib
dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka
jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat
keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak
menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu
lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi
kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah
kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).
Pada ayat di atas dijelaskan, bahwa judi dan mengundi termasuk
perbuatan syaitan, dan syaitan akan menjerumuskan manusia kepada
kejahatan. Dengan demikian, judi akan membawa manusia kepada
perbuatan jahat, permusuhan dan kebencian serta melalaikan ibadah.
Pada ayat tersebut kata Al Azlaam artinya: anak panah yang belum
pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum
pakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan suatu
perbuatan atau tidak. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah
yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing yaitu dengan:
lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa,
diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam ka'bah, bila mereka
hendak melakukan sesuatu maka mereka meminta supaya juru kunci
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ka'bah mengambil sebuah anak panah itu, terserahlah nanti apakah mereka
akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak
panah yang diambil itu, kalau yang terambil anak panah yang tidak ada
tulisannya, maka undian diulang sekali lagi.
Lotre atau undian ada kalanya mengandung unsur kerusakan dan
ada kalanya juga tidak mengandung unsur kerusakan.Lotre atau undian
yang mengandung unsur kerusakan maksudnya yaitu undian yang
menimbulkan kerugian finansial bagi pihak-pihak yang diundi. Dengan
kata lain antara pihak-pihak yang diundi terdapat unsur untung dan rugi,
yakni jika satu pihak mendapat keuntungan, maka pihak yang lain
mengalami kerugian.
Sedangkan lotre atau undian yang tidak mengandung unsur
kerusakan maksudnya yaitu undian yang tidak menimbulkan kerugian,
baik bagi pihak-pihak yang diundi ataupun pihak yang mengundi. Hal ini
dikarenakan hanya salah satu pihak yang mendapatkan keuntungan,
sedangkan pihak yang lain tidak mendapatkan kerugian.
Berdasarkan penjelasan mengenai lotre atau undian tersebut
penulis berpendapat bahwa ketidakbolehan mengundi nasib itu teruntuk
masyarakat Jahiliyah yang dahulu suka menggantungkan nasib mereka
dari anak panah yang hendak mereka pilih tanpa ada pertimbangan sama
sekali, jadi tafsiranmengenai ayat ini hanya pada kejadian dahulu yang
pernah dilakukan oleh masyarakat Jahiliyah yang ingin mengundi nasib
mereka, bukan pada undian seperti yang dilakukan pada perkawinan lotre
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yang terjadi di Kecamatan Parang. Lotre atau undian tersebut dilakukan
untuk menyelesaikan masalah yang belum jelas ujungnya.
Tidak ada larangan secara jelas mengenai pelaksanaan perkawinan
lotre ini. Biar bagaimanapun juga, perkawinan ini dilaksanakan demi
untuk

kemaslahatan

bersama,

dan

sebelumnya

juga

sudah

dimusyawarahkan dari pihak-pihak yang bersangkutan, selama hal itu
tidak melanggar syariat maka bolehlah untuk dilakukan. Imam Hanifah
dan Imam Syafi‟i berpendapat bahwa perkawinannya itu sah, karena tidak
terikat dengan perkawinan dengan orang lain (tidak ada masa iddah).
Wanita itu juga boleh dicampuri, karena tidak mungkin nasab bayinya
yang dikandung itu dinodai oleh sperma suaminya.
Pada kasus ini dasar pelaksanaan pernikahan yaitu untuk menutupi
aibdan menjaga nama baik keluarga dari para pelaku atas perbuatannya.
Allah Swt berfirman dalam Al-Qur‟an surah Al-Hujura>t ayat 12:



.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu
dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan
janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang
diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang
sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan
bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima
Taubat lagi Maha Penyayang.
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Adapun aib berupa perbuatan maksiat, baik yang dilakukan secara
sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, itu dibagi menjadi dua:
Pertama, perbuatan maksiat yang hanya merusak hubungannya dengan
Allah seperti minum khamr, berzina dan lain-lain. Jika seorang muslim
mendapati saudaranya melakukan perbuatan seperti ini hendaklah ia tidak
menyebarluaskan hal tersebut, namun dia tetap memiliki kewajiban untuk
melakukan amar ma‟ruf nahi mungkar. Sedangkan yangkedua, perbuatan
maksiat yang yang dilakukan sembunyi-sembunyi tapi merugikan orang
lain seperti mencuri, korupsi dan lain-lain. Maka perbuatan seperti ini
diperbolehkan untuk diselidiki dan diungkap, karena hal ini sangat
berbahaya jika dibiarkan, dan akan lebih banyak lagi merugikan orang
lain.
Setelah terpilih salah satu pelaku yang akan bertanggung jawab
dengan cara lotre, perkawinan lotre pun dilaksanakan. Pelaksanaan
perkawinan lotredilakukan sesuai dengan perkawinan pada umumnya dan
juga memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang ada.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Status Wali Nikah Anak Hasil
Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dengan Cara Lotre di
Kecamatan Parang.
Di dalam kasus pernikahan lotre sendiri akan muncul masalah baru
dengan bertambah besarnya sang anak. Di dalam hukum Islam wali
merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang
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bertindak untuk menikahkannya. Sedangkan yang harus bertindak sebagai
wali yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab yaitu wali dari keluarga
ayah kandungnya. Apabila itu semua tidak ada bisa memakai wali hakim.
Kemudian dalam kasus perkawinan lotre di sini yang menjadi wali
nikah menurut hasil putusan Pengadilan Agama Magetan adalah wali
hakim karena kehamilan seorang wanita lebih dahulu lima bulan dari
pernikahan yang sah menurut Agama dan Negara. Mengingat prinsip
untuk menjaga kemurnian keturunan umat manusia adalah masalah yang
sangat mendasar dan penting dalam hukum Islam, maka sangat perlu
dipegang prinsip kehati-hatian dalam memutuskannya, maka prinsip yang
harus dipegangi antara lain mengenai akibat hukum anak yang tidak sah
atau hasil zina, yaitu dengan memperhatikan bahwa perbuatan melakukan
hubungan seks sebelum menikah adalah haram hukumnya, dan anak yang
lahir dari hubungan seks itu adalah anak yang tidak sah menurut hukum.
Mengingat tentang pendapat kawin hamil dalam hal ini para
fuqoha juga berbeda pendapat dalam hal status kedudukan anak dan akibat
hukumnya dari kawin hamil, diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Menurut Imam Sha>fi’i> yang membolehkan kawin hamil maka status
dan kedudukan anaknya adalah jika anak zina yang dilahirkan setelah
enam bulan dari perkawinan maka anak itu hanya bisa dinasabkan
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kepada ibunya,96karena keberadaannya dalam kandungan mendahului
perkawinan ibunya, maka bayi tersebut termasuk anak zina.97
b. Menurut Imam H}anafi yang membolehkan kawin hamil maka status
anak dan kedudukan anak zina tetap dinasabkan kepada suami ibunya
(bapaknya) tanpa memepertimbangkan lamanya usia kehamilan
ibunya.98Hal ini karena perkawinannya tersebut sah, maka anak yang
lahir dihukumkan sebagai anak yang sah.
c. Selanjutnya menurut Imam H}ambali dan Imam Ma>liki yang menolak
tentang kawin hamil, bahwa anak yang dikandung dari wanita hamil
akibat zina adalah tetap menjadi anak zina dan anak yang tidak sah
yang lahir di luar perkawinan. Maka hal ini anak yang dikandung tidak
ada hubungan nasab kepada laki-laki yang mencampuri ibunya secara
tidak sah, tidak bisa saling mewarisi antara laki-laki yang mencampuri
ibunya dengan anaknya, bahwa akibat dari tidak boleh kawin maka
tidak adanya hubungan nasab antara anak zina dengan laki-laki yang
mencampuri ibunya tersebut, dan tidak dapat saling mewarisi keduanya
antara laki-laki yang menghamili ibunya dengan anak yang dilahirkan
ibunya, maka anak tersebut hanya dapat mewarisi hanya kepada pihak
ibu dan kerabat ibunya saja, selain itu jika anak yang dilahirkannya
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Muhsin Aseri, Kedudukan Anak Luar Nikah An-Nahdhah, No. 6, Vol. 3 (Desember
2010),132.
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Mahyuddin, Masailul Fiqhiyah(Jakarta: Kalam Mulia, 2008), 48.
98
Muhsin Aseri, Kedudukan Anak Luar Nikah, 133.
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adalah anak perempuan maka tidak dapat menjadi wali laki-laki yang
mencampuri ibunya tersebut.99
Jadi mengenai status wali nikah anak hasil pernikahan wanita
hamil di luar nikah dengan cara lotre di Kecamatan Parang, menurut
penulis sudah sesuai dengan hukum Islam karena di dalam kasus
pernikahan lotre disini yang menjadi wali adalah wali hakim, melihat
kedudukan anak tersebut termasuk anak zina karena keberadaan
kandungan lebih dahulu lima bulan dari pernikahan maka status
perwalianya hanya kepada pihak ibu dan kerabat ibunya saja.

99

Ibid., 141.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan.
Kesimpulan akhir yang dapat di ambil dari skripsi ini adalah :
1. Penentuan calon suami wanita hamil di luar nikah dengan cara lotre di
Kecamatan Parang menurut para fuqaha masalah kawin hamil dengan
pria yang menghamil maupun bukan menghamili ada yang
membolehkan ada yang tidak. Imam Syafi‟i dan Imam Hanafi yang
membolehkan pernikahan wanita hamil di luar nikah baik dengan yang
menghamili maupun yang bukan menghamili, tetapi menurut Imam
Maliki dan Hambali yang tidak membolehkan menikahi wanita hamil
di luar nikah baik dengan yang menghamili maupun yang bukan
menghamili, kemudian tidak ada larangan secara jelas mengenai
pelaksanaan pernikahan lotre ini, biar bagaimanapun juga, perkawinan
ini dilaksanakan demi untuk kemaslahatan bersama, dan sebelumnya
juga sudah dimusyawarahkan dari pihak-pihak yang bersangkutan,
sedangkan proses perkawinannya dilaksanakan sesuai dengan syariat
yang ada serta memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang berlaku.
2. Penentuan terhadap status wali nikah anak wanita hamil di luar nikah
dengan cara lotre di Kecamatan Parang sudah sesuai dengan hukum
Islam karena di dalam kasus pernikahan lotre disini yang menjadi wali
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adalah wali hakim karena anak tersebut termasuk anak zina, dan nasab
anak zina hanya kepada ibu dan kerabatnya saja.
B. Saran.
1.

Pernikahan lotre bukanlah menjadi solusi dari permasalahan seperti
pembahasan di atas. Dengan diperbolehkannya perkawinan lotre
sebagai penyelesaian masalah, bukan berarti diperbolehkannya
melakukan hubungan seksual yang berakibat hamil di luar nikah.
Justru dengan adanya contoh kasus pernikahan lotre tersebut
menjadikan lebih berhati-hati dalam menjalin hubungan, terutama
hubungan yang masih belum diikat dengan pernikahan. Adapun itu,
bagi semua orang tua agar lebih memperhatikan mengenai pergaulan
yang dilakukan oleh anaknya, agar anak tidak terjerumus kedalam
pergaulan bebas yang berakibat buruk bagi masa depan, terutama
seperti pada kasus pernikahan lotreyang telah dibahas sebelumnya.

2.

Untuk kedepannya apabila terjadi permasalahan yang sama agar lebih
teliti dalam mengambil keputusan, serta memperhitungkan dampak
apa yang akan terjadi, agar tidak terjadi masalah seperti yang pada
pembahasan skripsi ini. Bisa juga mencari solusi lain untuk
menyelesaikan permasalahan seperti pada kasus di atas dengan
melakukan tes DNA. Dengan kemajuan teknologi yang semakin
canggih, berkemungkinan dapat menjawab keraguan-keraguan yang
ada pada permasalahan seperti yang telah disebutkan di atas.
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