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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG STATUS NASAB DAN STATUS 

WARIS DARI PERNIKAHAN SEDARAH 

 
A. Konsep Nasab 

Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka 

Allah ta‟ala mensyari‟atkan adanya pernikahan. Pensyari‟atan pernikahan 

memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, 

memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan 

kaluarga yang sakinah mawaddah warahmah
24

. Sebagaimana firman Allah 

Subhanahu wa Ta‟ala yang berbunyi: 

                       

                   

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya 

kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan       

dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya 

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang berfikir”
25

 (Qs. ar-Rum: 21). 

 
Sebagai upaya untuk memperjelas paparan teori pelarangan nikah 

karena adanya hubungan sedarah, di bawah ini berikut pembahasan tentang 

beberapa faktor yang berhubungan dengan nasab. 
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1. Pengertian Nasab 

Kata nasab berasal dari bahasa arab yang berarti keturunan bapak, 

persaudaraan.
26

 Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata nasab 

diartikan sebagai keturunan, pertalian darah.
27

 Kata nasab merupakan 

istilah dari pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai 

akibat dari pernikahan yang sah.
28

 

Dari beberapa definisi tentang nasab di atas dapat diambil 

kesimpulan bahwa nasab adalah suatu legalitas hubungan kekeluargaan 

yang berdasarkan pertalian darah, dan sebagai salah satu akibat dari 

pernikahan yang sah, atau akibat dari nikah fasid, ataupun akibat dari 

senggama syubhat. Nasab merupakan sebuah pengakuan syara‟ bagi 

hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan 

adanya garis keturunan tersebut maka anak akan menjadi salah seorang 

anggota keluarga dari keturunan itu dan dengan demikian anak tersebut 

juga berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab. 

2. Macam-Macam Status Nasab 

Ulama‟ fiqih telah sepakat menyatakan bahwa nasab seseorang 

kepada ibunya yang terjadi disebabkan oleh kehamilan sebagai akibat dari 

hubungan seksual yang dilakukannya dengan seorang laki-laki, baik 

hubungan seksual itu dilakukan berdasarkan akad nikah maupun melalui 
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perzinahan. Adapun nasab seseorang dengan selain garis keturunan ibu, 

hal semacam ini terdapat dua kemungkinan, yaitu sah dan tidak sah. 

Hubungan nasab yang sah tersebut bisa timbul karena tiga hal pula, yaitu 

melalui pernikahan yang sah, melalui pernikahan yang fasad dan melalui 

hubungan syubhat.
29

 

Untuk itu maka terlebih dahulu di bawah ini akan dibahas dan 

dijelaskan  tentang hubungan nasab yang sah tersebut: 

a. Melalui Pernikahan yang Sah 

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa anak yang lahir dari 

seorang 

wanita dalam suatu pernikahan yang sah dinasabkan kepada suami 

wanita tersebut.
30

 

Demikian tersebut disyaratkan tiga hal, yaitu: 

1) Suami adalah seorang yang memungkinkan dapat melakukan 

hubungan suami istri dan memberikan keturunan, yang menurut 

kesepakatan Jumhur ulama adalah seorang laki-laki yang telah baligh 

dan berakal. 

2) Masa kehamilan adalah minimal enam bulan dihitung dari akad nikah. 

Jika kelahiran anak itu kurang dari enam bulan, maka menurut 

kesepakatan ulama, anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada suami 

wanita tersebut karena hal ini menunjukkan bahwa kehamilan telah 

terjadi sebelum akad nikah. Kecuali apabila suami wanita tersebut 
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mengakuinya. Pengakuan tersebut diartikan sebagai pernyataan bahwa 

wanita tersebut hamil sebelum akad nikah dan kehamilannya terjadi 

dalam pernikahan yang fasad atau karena wath‟i syubhat, maka anak 

tersebut menurut madzhab Hanafi bisa dinasabkan kepada suami 

ibunya.
31

 

3) Suami-isteri telah bertemu minimal satu kali setelah akad nikah.
32

 

b. Melalui Perkawinan yang Fasakh 

Pernikahan yang fasakh berkedudukan sama dengan pernikahan 

yang sah dalam penentuan status nasab karena tujuan ditetapkannya 

nasab adalah demi kepentingan anak dan untuk melindunginya.
33

 

Adapun syarat-syaratnya adalah sama seperti syarat-syarat penetapan 

nasab melalui pernikahan yang sah. 

c. Melalui Hubungan Syubhat 

Hubungan syubhat yang dimaksud ialah hubungan yang terjadi 

bukan  dalam pernikahan yang sah atau fasad dan bukan pula terjadi 

dari perbuatan zina. Hubungan syubhat mungkin saja bisa terjadi akibat 

kesalah pahaman atau kesalahan informasi. Permasalahan syubhat 

banyak dibahas atau dibicarakan oleh madzhab Syafi‟i dan madzhab 

Hanafi.  

Menurut madzhab Syafi‟i, mereka mengatakan bahwa syubhat itu 

sendiri sebenarnya dapat dibagi kepada tiga pembagian, yaitu: 
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1. Syubhat pada objek suatu perbuatan. Misalnya, apabila seorang 

suami menyetubuhi istrinya yang sedang haid atau sedang puasa. 

Menyetubuhi  istri adalah hak suami. Namun menyetubuhi istri di 

saat ia sedang haid atau ketika istri sedang puasa maka hal semacam 

itu dilarang oleh syara‟. 

2. Syubhat pada subjek (pelaku), yaitu syubhat yang bersumber pada 

dugaan pelaku, yakni ia dengan i‟tikad baik melakukan perbuatan 

yang dilarang karena mengira bahwa perbuatan itu tidak dilarang. 

Misalnya,  ia menyetubuhi seorang wanita yang dia kira adalah 

istrinya, padahal wanita yang telah disetubuhi tersebut bukanlah 

istrinya. 

3.  Syubhat pada ketentuan hukum, yaitu syubhat yang timbul dari 

perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih tentang ketentuan 

hukum suatu perbuatan. Misalnya, Imam Hanafi memperbolehkan 

nikah tanpa wali dan Imam Malik memperbolehkan nikah tanpa 

saksi asal di adakan walimatul ursy.
34

 

Adapun madzhab Hanafi membagi syubhat dalam dua bagian, yaitu: 

1) Syubhat yang menyangkut perbuatan, yaitu syubhat bagi orang yang 

tidak mengetahui kehalalan atau keharaman suatu perbuatan. Pada 

bentuk ini, dalil yang menunjuk langsung atas kehalalan perbuatan itu 

tidak ada, sedangkan ia mengira sesuatu yang bukan dalil sebagai dalil 

yang menunjuk kehalalannya. Misalnya, hubungan seksual dengan 
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 mantan istri yang sedang menjalani iddah dari talak tiga. Dalam hal 

ini, kehalalan hubungan seksual di antara mereka sebenarnya sudah 

tidak ada lagi karena telah batal disebabkan talak.  

 Tetapi dengan adanya kewajiban suami memberikan nafkah                 

kepada mantan istri dan keharaman  mantan istri melakukan 

pernikahan dengan orang lain masih tetap ada, ditambah lagi dengan 

mantan suami mungkin masih serumah dengannya. Hal inilah yang 

akan menimbulkan syubhat. 

2) Syubhat yang berkenaan dengan tempat (mahal). Syubhat ini disebut 

juga dengan hukmiyyah (keraguan yang terletak pada status 

hukumnya) atau syubhat al-milk (keraguan tentang pemilik yang 

sebenarnya). Syubhat ini terjadi karena pada satu sisi terdapat dalil 

syara‟ yang mengharamkan, namun pada sisi yang lain terdapat dalil 

syara‟ yang mengandung pengertian membolehkannya. Misalnya, ada 

dalil yang mengharamkan pencurian, namun ada dalil lain yang 

mengandung pengertian seorang ayah mencuri harta anak sendiri.
35

 

3.  Akibat HukumNasab 

Status nasab menempati posisi yang strategis dalam hukum Islam 

karena sebagian hukum Islam terkait dengan status nasab. Misalnya adalah 

kewajiban tanggung jawab nafkah dan tarbiyah, hak waris dan status 

mahram yang menyebabkan larangan perkawinan serta hak menjadi wali 

nikah. 
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Dalam bidang kewarisan, di antara sebab-sebab mewarisi adalah 

hubungan keluarga dan di antara para ahli waris, kedekatan hubungan 

nasab adalah diprioritaskan. Selanjutnya pada bidang perkawinan, 

menegaskan bahwa seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan 

dengan wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau 

keturunannya, wanita keturunan ayah atau ibunya dan wanita saudara yang 

melahirkannya.
36

 Kemudian pada bidang perwalian nikah, di antara orang-

orang yang berhak bisa menjadi wali nikah, kedekatan hubungan nasab 

adalah yang paling diprioritaskan. 

 

B. Konsep Waris 

1. Definisi Waris 

Kata mawarits adalah bentuk jama‟ dari mirats, merupakan harta 

peninggalan orang yang meninggal yang diwarisi oleh para ahli warisnya. 

Orang yang meninggalkan harta disebut muwarits sedang yang berhak 

menerima pusaka disebut waris
37

. Dalam kajian fiqh, waris atau biasa juga 

disebut tirkah adalah merupakan harta yang ditinggalkan oleh mayit 

(orang yang mati) secara mutlak. 

Keilmuan menyangkut warits ini dalam istilah fiqh disebut dengan 

fara‟idl yang merupakan bentuk jama‟ dari faridlah. Kata ini diambil dari 

kata fardlu yang dalam istilah fiqh mawarits berarti bagian yang telah 
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ditetapkan oleh syara‟ seperti bagian masing-masing ahli waris
38

. Harta 

yang ditinggalkan oleh muwarits disebut dengan tirkah yang berarti 

tinggalan berasal dari suku kata taraka .Definisi tentang tirkah 

sebagaimana disampaikan oleh Wahbah   al- Zuhaili adalah: 

“Waris atau Tirkah ialah apa-apa yang ditinggalkan dan disisakan 

seseorang”
39

“Waris atau Tirkah ialah apa-apa yang ditinggalkan 

oleh mayit yang terdiri dari harta dan hak-hak yang tetap secara 

mutlak”
40

 

 

Di kalangan ulama penganut madzhab Hanafi, terdapat tiga 

pendapat yang mendefinisikan waris atau tirkah yaitu: 

1) Waris ialah harta benda yang ditinggalkan si mayit yang lepas dari hak 

kepemilikan orang lain. Menurut pendapat ini yang dapat dikatakan 

waris adalah apa-apa yang mencakup; (1) kebendaan dan sifat-sifat 

yang mempunyai nilai kebendaan dan (2) hak-hak kebendaan. Ini 

adalah pendapat yang termasyhur dari para penganut madzhab Hanafi. 

2) Waris ialah sisa harta setelah diambil biaya perawatan dan pelunasan 

hutang. Jadi menurut pendapat ini yang dinamakan waris ialah harta 

peninggalan untuk melaksanakan wasiat dan harta yang harus diberikan 

kepada para ahli waris. 

3) Waris ialah setiap harta benda yang ditinggalkan si mayit. Dengan 

demikian menurut pendapat ini yang dimaksud waris ialah yang 

mencakup benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, 
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biaya perawatan, pelunasan hutang, pelaksanaan wasiat dan penerimaan 

kepada para ahli waris.
41

 

  Menurut ulama penganut madzhab Maliki, waris ialah hak yang 

dapat dibagi-bagi dan ditentukan bagi mereka yang berhak menerimanya 

setelah sepeninggal pemilik hak tersebut.
42

 

Sedangkan menurut penganut madzhab Syafi‟I mendefinisikan, 

waris ialah segala sesuatu yang menjadi milik seseorang pada saat masih 

hidup dan ditinggalkan setelah meninggal dunia, baik berupa harta 

kekayaan, hak, maupun hal-hal yang bersifat khusus. Demikian juga 

terhadap semua hak milik yang datang setelah kematiannya, yang 

merupakan hasil dari usahanya semasa masih hidup.
43

 

Dalam hukum kewarisan Islam, Idris Ramulyo mendefinisikan 

warisan adalah harta kekayaan dari seorang yang telah meninggal dunia 

dengan kriteria harta dibagi menjadi beberapa bagian.
44

 

Menurut ulama penganut madzhab Hanbali, waris ialah hak yang 

ditinggalkan oleh si mayit, yang disebut sebagai harta pusaka.
45

 Dari 

berbagai definisi imam madzhab di atas, apa-apa yang 

ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia harus diartikan secara luas 

agar dapat mencakup kepada hal-hal berikut:
46
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1) Kebendaaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan. 

Misalnya benda-benda tetap, benda-benda bergerak, piutang si mayit 

yang menjadi tanggungan orang lain, diyah wajibah (denda wajib) 

yang dibayarkan kepadanya oleh si pembunuh yang melakukan 

pembunuhan karena bersalah, uang pengganti qisas karena tindakan 

pembunuhan yang diampuni atau karena yang melakukan pembunuhan 

adalah ayahnya sendiri dan lain sebagainya. 

2) Hak-hak kebendaan. Misalnya hak monopoli untuk mendaya gunakan 

dan menarik hasil dari suatu jalan lalu lintas, sumber air minum, irigasi 

pertanian dan perkebunan dan lain sebagainya. 

3) Hak-hak yang bukan kebendaan. Misalnya hak khiyar, hak syuf‟ah, 

hak memanfaatkan barang yang diwasiatkan dan lain sebagainya. 

4) Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain. Misalnya 

benda-benda yang sedang digadaikan oleh si mayit, barang-barang yang 

telah dibeli oleh si mayit sewaktu hidup yang harganya sudah 

dibayar tetapi barangnya belum diterima, barang-barang yang 

dijadikan mas kawin isterinya yang belum diserahkan sampai ia mati 

dan lain sebagainya. 

Setelah empat cakupan diatas, maka waris ialah apa-apa yang 

ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh 

syariat untuk dipusakai oleh para ahli warisnya.
47
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Jadi dari berbagai definisi yang telah disebutkan, dapat dipahami 

bahwa yang dimaksud dengan waris ialah apa-apa yang ditinggalkan oleh 

orang yang mati yang mencakup harta benda, sifat-sifat yang mempunyai 

nilai kebendaan dan hak-hak yang tetap yang dibenarkan oleh syariat 

untuk diwarisi. 

2. Syarat-Syarat Waris 

Dari penelusuran penulis terkait tentang syarat-syarat waris yang 

biasa diwariskan kepada ahli waris adalah sebagai berikut: 

a. Berupa harta benda 

Maksudnya adalah sesuatu yang bisa dikatakan sebagai waris itu 

harus berupa benda, berharga, berbentuk, dapat diraba, disimpan, dan 

dikuasai. 

b. Bersifat kebendaan 

Maksudnya sesuatu yang dikatakan sebagai waris itu harus 

bersifat materi, dan diakui sebagai benda karena bersifat benda. 

c. Berupa hak 

Adapun yang dimaksud hak adalah sesuatu yang bukan dalam 

bentuk benda tetapi karena ada hubungan yang kuat dengan harta, maka 

berwenang sebagai harta.
48

 

         Dari ketiga syarat di atas, apabila sesuatu telah memenuhi salah 

satu syarat, maka dapat dikategorikan sebagai waris. 
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3. Macam-Macam Waris 

Dilihat dari segi macamnya, waris bisa dibagi menjadi dua: 

a. Benda, adapun yang dimaksud benda adalah harta atau maal yaitu barang 

milik seseorang yang berwujud dan tidak berwujud yang bernilai.
49

 

Sedangkan pengertian dari harta adalah sebagai berikut: 

Para Fuqaha mendefiniskan harta adalah: “Sesuatu yang manusia 

cenderung kepadanya dan mungkin disimpan untuk waktu keperluan”. 

Jadi yang disebut benda atau harta atau maal ialah sesuatu yang 

manusia cenderung kepadanya, berwujud, dapat dipakai, bermanfaat, 

diakui masyarakat, memungkinkan disimpan dan dapat diberikan atau 

ditahan. 

Sesuatu yang dikatakan sebagai benda adalah: 

1) Bersifat benda yaitu mempunyai sifat kebendaan, adapun sifat 

benda itu antara lain: 

a)  menempati ruang dan waktu 

b) dapat diraba 

c) dapat disimpan 

d) bersifat materi 

1) Bernilai yaitu mempunyai nilai dan atau mempunyai harga serta 

diakui oleh masyarakat. 

2) Dapat dikuasai maksudnya sesuatu itu dapat ditahan atau diberikan. 
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b. Hak 

Hak adalah kewenangan untuk berbuat sesuatu karena 

telah ditentukan dalam aturan atau undang-undang. 

1) hak kebendaan yaitu kewenangan atas sesuatu benda, hak ini terbagi 

dua: 

a) hak kebendaan yang menyangkut pribadi, misal: hak mencabut 

pemberian 

b) hak kebendaan yang menyangkut kehendak, misal: hak khiyar. 

3) hak yang bukan kebendaan yaitu kewenangan yang tidak dalam 

bentuk benda atau harta yang dinilai sebagai harta karena berhubungan 

kuat dengan harta, misal: hak jalan umum atau hak pengairan.
50

 

 

4. Unsur-Unsur Waris 

Berdasarkan definisi waris yang bermakna apa-apa yang 

ditinggalkan oleh orang yang mati yang diantaranya mencakup harta 

benda, maka dapat di identifikasi bahwa waris yang berupa harta benda 

memiliki unsur yang sama dengan maal yang disebutkan Hasbi as-

Shidieqy ketika memahami pandangan fuqaha, dan membaginya kepada 

dua asas dan unsur yaitu: 

a.   „Ainiyah 

Arti „ainiyah ialah harta itu merupakan benda, ada wujudnya dalam 

kenyataan. 

  

                                                             
50 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam. (Jakarta: Kencana,2005), cet. ke-II, h. 46. 



 36 

b.  „Urf 

  Maksudnya ialah harta itu dipandang harta oleh manusia, baik oleh 

  semua manusia ataupun sebagian mereka; dapat diberi atau tidak diberi.
51

 

5. Bentuk-Bentuk Waris 

Jika diperhatikan dari kata-kata yang dipergunakan oleh Allah 

Ta‟ala untuk harta waris yaitu “apa-apa yang ditinggalkan”, yang dalam 

pandangan ahli ushul fiqih berarti umum, maka dapat dikatakan bahwa 

harta waris itu terdiri dari beberapa bentuk. Bentuk yang lazim adalah 

harta yang berwujud benda, baik benda bergerak, maupun benda tidak 

bergerak, misalnya uang, tanah, mobil. 

Yusuf Musa mengemukakan pendapat bahwa dalam menentukan 

hak-hak yang memungkinkan untuk dijadikan sebagai harta warisan maka 

ia membaginya menjadi beberapa bentuk sebagai berikut
52

: 

a. Hak kebendaan; maksudnya adalah dari segi haknya bukan dalam 

bentuk benda ataupun harta akan tetapi karena adanya hubungan yang 

kuat dengan harta tersebut maka dinilai sebagai harta, hal ini dapat di 

contohkan seperti hak lewat di jalan umum atau hak pengairan. 

b. Hak-hak kebendaan yang bersangkutan dengan pribadi si mayit, hal ini 

bisa di contohkan seperti hak untuk mencabut atau menarik kembali 

pemberian kepada seseorang. 
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c. Hak-hak kebendaan yang erat hubungannya dengan kehendak si mayit, 

contoh ini bisa dilihat dari hak khiyar (pilihan melangsungkan atau 

membatalkan sebuah transaksi). 

d. Hak-hak bukan berbentuk benda, dan biasanya hak ini sangat erat 

hubungannya dengan pribadi seseorang seperti hak seorang ibu 

kandung untuk menyusukan, menjaga dan memelihara anaknya atau 

hak seoarng anak yang ingin membuat kedua orang tuanya selalu 

senang dan bahagia. 

6. Hal-Hal yang Menghalangi Kewarisan 

a. Pengertian 

Penghalang (hajb) dalam bahasa arab berarti mencegah, 

menutup dan menghalangi. Sedangkan dalam istilah keilmuan waris 

sebagaimana disebutkan oleh Sayyid Sabiq:“Terhalangnya orang-

orang tertentu terkait hak kewarisanya baik sebagian maupun 

keseluruhan hak warisnya karena terdapat ahli waris lain”.
53

 

Selain hujb di atas terdapat juga istilah hirman yang akibat 

hukumnya adalah serupa, pengertian hirman adalah: Terhalangnya 

orang tertentu karena terdapat penghalang-penghalang pewarisan 

seperti pembunuhan atau penghalang-penghalang lain yang telah 

ditentukan oleh syara‟.
54
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Adapun orang yang menjadi penghalang atau pencegah 

dinamakan hajb, sedangkan orang yang dicegah atau dihalangi ataupun 

ditutup dinamakan mahjub. 

b. Macam-Macam Hujb 

Dalam kajian fiqh permasalahan hujb atau penghalang ini 

dibedakan menjadi dua jenis pembagian yakni: 

1) Hujb Nuqshan 

Penghalang jenis pertama ini adalah pengurangan terhadap 

hak waris seseorang karena terdapat ahli waris yang lain, orang-

orang yang termasuk dalam kategori ini dibagi menjadi lima 

bagian, mereka adalah: 

a. Suami yang terhalang mendapatkan ½ dan bagiannya menjadi 

¼ jika terdapat anak laki-laki. 

b. Isteri yang terhalang untuk mendapatkan ¼ menjadi 1/8 karena 

 terdapat anak laki-laki. 

c. Ibu terhalang untuk mendapatkan 1/3 menjadi 1/6 ketika terdapat 

cabang-cabang ahli waris yaitu: 

(1) Cucu perempuan dari anak laki-laki 

(2) Saudara perempuan ayah. 

2) Hujb Hirman 

Hujb hirman adalah terhalangnya keseluruhan hak waris 

dari seseorang karena terdapat orang lain seperti terhalangnya 

kewarisan saudara laki-laki karena terdapat anak laki-laki.
55
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Sedangkan dalam kajian Hasbi as-Shidiqy 

menyimpulkan bahwa hujb dapat diartikan suatu kondisi yang 

menyebabkan seseorang tidak dapat menerima pusaka, padahal 

memiliki cukup sebab dan cukup pula syarat-syaratnya. 

Bentuk penghalang ini dibagi menjadi dua, yakni: 

c. Penghalang karena sifat 

Penghalang ini berbentuk tiga jenis yakni perbudakan, berlainan 

agama dan pembunuhan. Pembunuhan ini tidak menjadi penghalang 

jika terjadi dengan tidak sengaja atau pelaku adalah anak kecil, 

orang gila atau siapapun yang tidak menjadi subjek hukum. 

d. Penghalang karena nasab 

Nasab yang lebih kuat atau lebih dekat kepada si mayit dari 

yang mahjub. Bentuk penghalang ini dapat mengurangi hak ataupun 

menghilangkan hak.
56

 

7. Laki-laki atau Perempuan yang Haram Dinikahi (Mahram) 

Islam sangat menjaga kehormatan manusia termasuk di dalamnya  

terkait permasalahan nasab yang membedakan antara manusia dengan 

hewan yang tidak memiliki konsep mahram. Asas selektivitas dirumuskan 

dalam beberapa larangan perkawinan, dengan siapa dia boleh melakukan 

pernikahan dan dengan siapa dia dilarang (tidak boleh menikah). Terdapat 

beberapa macam larangan menikah antara lain: 
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8. Larangan yang Bersifat Abadi 

Jenis larangan ini ialah pengaharaman yang bersifat selamanya dan 

tidak akan pernah berubah sampai kapanpun, adapun sebab dari 

keharamannya terjadi karena tiga hal yaitu: 

a. Karena ada hubungan nasab, pertalian darah 

Perempuan yang haram dinikahi karena hubungan nasab ialah: 

1. Ibu kandung (termasuk nenek dari pihak ibu dan dari pihak bapak 

terus   ke atas) 

2. Anak perempuan (termasuk cucu dari anak perempuan terus ke 

 bawah) 

3. Saudara perempuan (baik kandung, ayah dan ibu) 

4. Bibi dari pihak ayah, baik kandung, seayah atau seibu  

5. Bibi dari ibu 

6. Anak perempuan dari saudara laki-laki 

7. Anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan).
57

 

Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta‟ala di dalam al-Qur‟an 

yang berbunyi: 
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Artinya: “Diharamkan atas kamu ibu-ibumu; anak-anakmu yang 

perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-

saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang 

perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 

laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 

perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara 

perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu; anak-anak isterimu 

yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu 

campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan isterimu itu 

maka tidak berdosa kamu menikahinya; isteri-isteri anak 

kandungmu ;dan menghimpunkan dua perempuan yang 

bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; 

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
58

 

(Qs. an-Nisa‟: 23). 

 

b. Larangan karena Hubungan Perkawinan 

Selain pengharaman yang bersifat abadi di atas terdapat pula 

pelarangan perkawinan sebab terjadinya hubungan perkawinan diantara 

kedua suami isteri, yaitu: 

1.  Ibu dari istri (mertua), nenek dari pihak ibu, atau ayah si isteri dan 

seterusnya ke atas. Hal ini berdasarkan pada firman Allah Ta‟ala 

yang berbunyi: 

.....      .....   

Artinya: “…Ibu-ibu isterimu…”.
59

 (Qs. an-Nisa‟: 23). 

2. Anak tiri, apabila ibunya sudah disetubuhi, berdasarkan firman 

Allah yang berbunyi: 
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Artinya: “…anak-anak perempuan isteri-isteri mu dari isteri-isteri 

yang kamu campuri jika kamu belum mencampuri 

mereka maka tidak haram bagi kalian …”.
60

 (Qs. an-

Nisa‟: 23). 

3. Istri dari ayah (ibu tiri) oleh anak ke bawah, semata-mta karena 

adanya akad nikah, baik sudah dicampuri atau belum. Firman Allah 

Subhanahu wa Ta‟ala yang berbunyi: 

                   

             

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang telah 

dinikahi oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah 

lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan 

dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan”.
61

 (Qs. an-

Nisa‟: 22). 

4. Isteri dari anak (menantu) atau istri cucu (baik yang laki-laki 

maupun yang perempuan), dan seterusnya, semata-mata karena 

akad nikah. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta‟ala yang berbunyi: 

                

Artinya: “…Isteri-isteri anak kandungmu…”.
62

 (Qs. an-Nisa‟: 23).  

Hikmah diharamkannya pernikahan karena adanya ikatan 

pernikahan ialah karena anak perempuan dari suami yang dahulu 
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(yang sekarang menjadi anak tirinya) telah menjadi anaknya dan ibunya 

menjadi bagian jiwanya dan menjadi teman hidupnya bahkan 

telah menjadi unsur jasmani ayahnya. 

Karena itu, sudah sepantasnya kalau nenek si anak menjadi ibu 

dari suami ibu si anak yang menjadi muhrimnya dan patut dihormati. 

Dan istri anak atau menantu sama seperti anaknya sendiri. Demikian 

pula istri ayah (ibu tiri) sama kedudukannya seperti ibu sendiri yang 

menjadi muhrim dan dihormatinya.
63

 

Sungguh merupakan perbuatan yang sangat keji apabila seorang 

ayah menikahi bekas istri anaknya yang pernah menjadi anaknya. 

Demikian juga sama kejinya bila seseorang anak nikah dengan bekas isteri 

ayahnya yang pernah menjadi ibunya. Demikian rahasia yang terkandung 

dalam larangan Allah yang terdapat di dalam al-Qur'an. 

c. Larangan Nikah Karena Sesusuan 

Larangan karena sesusuan sama seperti larangan nikah karena nasab. 

Karenanya, perempuan yang menyusui menempati kedudukan seperti 

ibunya sendiri dan ia haram dinikahi oleh laki-laki yang menyusu 

kepadanya.
64

 

Dan adapun orang-orang yang haram untuk dinikahi tersebut adalah: 

1) Ibu yang menyusuinya, termasuk juga ibu dari ibu susu baik dari 

pihak ayah maupun dari pihak ibu, karena dengan memberikan air 

susunya itu maka ia dianggap sebagai ibunya sendiri. 
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2) Saudara perempuan sepersusuan.
65

 Karena ia dianggap bibi dan 

saudara perempuan dari suami perempuan yang menyusui karena 

seperti bibinya pula. 

Hal ini sejalan dengan firman Allah ta‟ala yang berbunyi: 

 

                    

                       

                         

                 

                        

                  

Artinya:  “Diharamkan atas kamu ibu-ibumu; anak-anakmu yang 

perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-

saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang 

perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 

laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 

perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara 

perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu; anak-anak isterimu 

yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu 

campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan isterimu itu 

maka tidak berdosa kamu menikahinya; isteri-isteri anak 

kandungmu ;dan menghimpunkan dua perempuan yang 

bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; 

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
66

 

(Qs. an-Nisa‟: 23). 
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3) Anak dan cucu perempuan dari perempuan yang menyusui. 

4) Saudara perempuan sepersusuan, baik saudara sekandung, seayah 

atau seibu. 

Hal ini sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi di dalam haditsnya: 

َعْت    َعْن  َعاِئَشَة : َأنَّ َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َكاَن ِعْنَدَىا َوإِن ََّها َسَِ
َصْوَت َرُجٍل َيْسَتْأِذُن ِف بَ ْيِت َحْفَصَة قَاَلْت َعاِئَشُة فَ ُقْلُت يَا َرُسوَل اللَِّو َىَذا 

بَ ْيِتَك فَ َقاَل َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم أُرَاُه ُفََلنًا ِلَعمِّ  َرُجٌل َيْسَتْأِذُن ِف 
َها ِمْن  َحْفَصَة ِمْن الرََّضاَعِة فَ َقاَلْت َعاِئَشُة يَا َرُسوَل اللَِّو َلْو َكاَن ُفََلٌن َحيًّا ِلَعمِّ

ى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم نَ َعْم ِإنَّ الرََّضاَعَة ُُتَرُِّم الرََّضاَعِة َدَخَل َعَليَّ قَاَل َرُسوُل اللَِّو َصلَّ 
 َما ُُتَرُِّم اْلوََِلَدةُ 

Artinya:   “Dari Aisyah RA, bahwa suatu ketika Rasulullah SAW berada 

di rumah Aisyah. Saat itu Aisyah mendengar suara laki-laki 

yang minta izin masuk ke rumah Hafshah. Aisyah berkata, "Ya 

Rasulullah! Laki-laki itu minta izin masuk ke rumah Engkau." 

Lalu beliau menjawab, "Aku lihat dia adalah anak si fulan, 

yaitu -anak paman Hafshah dari saudara susuan-' Kata 

Aisyah, "Aku berkata, "Wahai Rasulullah! seandainya fulan 

hidup -paman Aisyah dari saudara susuan- apakah dia boleh 

masuk pula ke rumahku?' Beliau menjawab, Ya boleh, karena 

susuan itu menyebabkan muhrim sebagaimana hubungan 

kelahiran”.
 67

 

 

Adapun tentang kadar susuan yang mengaharamkan pernikahan 

menurut ulama' berbeda-beda, diantaranya adalah pendapat para 

Mazahibul Arba'ah yaitu menurut Hanafi dan Maliki bahwa keharaman 

terjadi dengan semata-mata mengalirnya air susu seorang wanita ke perut 

anak yang disusuinya, baik sedikit maupun banyak, dan bahkan setetes 

sekalipun. Sedang menurut Syafi'i dan Hambali bahwa, keharaman itu 
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harus melalui, minimal lima kali susuan.
68

 Satu kali menyusu menurut 

umumnya pendapat ahli hukum, ukurannya ialah menurut biasanya 

seorang bayi, menyusun sampai kenyang, bahkan hanya seteguk dua teguk 

saja.
69

 

Kemudian hikmah diharamkannya pernikahan karena susuan 

adalah karena sebenarnya tubuh si anak itu terbentuk dari air susu ibu yang 

menetekinya dan si anak akan mewarisi watak dan perangai seperti anak 

yang dilahirkannya sendiri, ia seolah-olah merupakan bagian dari 

tubuhnya 

yang memisah kemudian berdiri sendiri. Karenanya ia akan menjadi 

anggota keluarganya dan menjadi muhrimnya, inilah salah satu rahasianya. 

Hikmah lainnya adalah untuk memperluas ruang lingkup sanak kerabat 

dengan memasukkan saudara sepersusuan sebagai saudara sendiri.
70

 

 

9. Larangan yang Bersifat Sementara 

Seorang perempuan dapat menjadi haram dinikahi oleh seorang 

laki-laki dalam waktu tertentu karena sebab-sebab tertentu. Apabila sebab-

sebab itu sudah tidak ada lagi, maka perempuan tersebut tidak haram 

dinikahi. Adapun sebab-sebab tersebut adalah: 

a. Saudara perempuan isteri (ipar), sampai isteri diceraikan dan 

menyelesaikan masa „iddahnya atau setelah isterinya meninggal dunia. 
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b. Bibi dari isteri, baik dari pihak bapak maupun ibu. Ia tidak boleh 

dinikahi, kecuali setelah putri saudara laki-laki atau saudara 

perempuannya itu (isteri) diceraikan serta menyelesaikan masa 

„iddahnya atau istrinya telah meninggal dunia.
71

 Firman Allah Ta‟ala 

yang berbunyi: 

                       

         

Artinya: “…Dan menghimpun (mengawini) dua perempuan yang  

bersaudara, kecuali yang telah lewat sesungguhnya Allah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
72

 (Qs, an-Nisa‟: 

23).  

c. Wanita yang bersuami, sehingga diceraikan oleh suaminya dan 

menyelesaikan masa „iddahnya. 

d. Wanita yang sedang menjalani masa „iddah, baik karena perceraian 

maupun karena kematian suaminya, sehingga ia menyelesaikan masa 

'iddahnya.
73

 

e. Wanita yang sedang ihram, orang yang sedang ihram haji haram 

hukumnya untuk melakukan akad, baik untuk dirinya sendiri maupun 

untuk orang lain, sebaai wali atau sebagai wakil. Akadnya dianggap 

batal dan tidak mempunyai akibat hukum. 
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f. Menikah dengan pelacur 

Seorang laki-laki muslim tidak boleh menikah dengan 

perempuan pelacur. Seorang wanita muslim juga tidak boleh menikah 

dengan laki-laki pezina, kecuali apabila telah betobat. Sebab Allah 

menjadikan 'iffah atau kebaikan budi pekerti sebagai syarat yang wajib 

dimiliki oleh kedua calon mempelai sebelum keduanya menikah. Allah 

Ta‟ala berfirman yang berbunyi: 

                          

                          

                         

                          

         

 

Artinya: “Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan 

(sembelihan) orang-orang Ahli Kitab itu halal bagimu, dan 

makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan 

mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara 

wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang 

menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-

Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin 

mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud 

berzina dan tidak (pula) menjadikannya sebagai wanita 

piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman maka sungguh, 

sia-sia amal mereka dan di akhirat mereka termasuk orang-

orang yang merugi”.
74

 (Qs. al-Ma‟idah: 5). 

 

Sebagaimana Allah menghalalkan makanan orang-orang ahli 

Kitab, Allah juga menghalalkan perempuan-perempuan mereka untuk 
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kita asal tidak untuk dijadikan wanita piaraan. Pendapat ini dikuatkan 

dengan firman Allah Ta‟ala yang berbunyi: 

                          

              

 

Artinya: “Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina 

perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina 

perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-

laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu 

diharamkan atas oran-orang yang mukmin”.
75

 (Qs. an-Nur: 

3). 

 

Makna "menikah" dalam ayat di atas artinya akad, maksudnya 

Allah mengharamkan kepada kaum mukminin untuk menikah dengan 

perempuan-perempuan pezina selama mereka masih berbuat sebagai 

pezina kecuali apabila mereka telah betaubat. Kalau mereka telah 

bertaubat dan sudah menjadi orang baik, maka tidak ada halangan untuk 

dinikahi. Demikian pula seorang laki-laki apabila jelas suka berzina ia 

haram menikah dengan perempuan baik-baik seperti halnya seorang 

laki-laki yang baik haram menikah dengan perempuan yang jelas suka 

berzina.
76

 

g. Perempuan musyrikah hingga dia beriman 

h. Menikah dengan wanita yang ke lima karena telah beristeri empat 

orang.
77
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C. Konsep Pernikahan Sedarah 

1. Pernikahan Sedarah Dalam Islam 

Incest sesungguhnya bukanlah fenomena baru. Bahkan bisa jadi 

sesungguhnya fenomena ini sudah setua umur kehidupan manusia itu 

sendiri. Di dalam kehidupan bermasyarakat, Incest biasanya dikategorikan 

sebagai tindakan asusila yang ditabukan. Dia tidak nampak ke permukaan 

karena selalu dianggap aib jika terungkap dan ini tentu saja erat kaitannya 

dengan budaya dan kepercayaan masyarakat di setiap zamannya. Secara 

konseptual seperti dikutip dari Bagong Suyanto, kepala divisi Litbang 

Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur, Incest berarti hubungan seksual 

yangt erjadi diantara anggota kerabat dekat, dan biasanya adalah kerabat 

inti seperti ayah, atau paman. Incest dapat terjadi suka sama suka yang 

kemudian bisa terjalin dalam perkawinan dan ada yang terjadi secara paksa 

yang lebih tepat disebut dengan perkosaan
78

. 

Sebagai perkosaan, Incest adalah salah satu bentuk tindakan 

kekerasan seksual yang paling dikutuk karena menyebabkan penderitaan 

yang luar biasa bagi korbannya. Persoalannya, Incest masih terus dianggap 

tabu untuk diungkap dan dibicarakan. Jika tabu ini terus terpelihara, maka 

sama saja kita melindungi pelaku kejahatan dan membiarkan penderitaan 

terus tercipta. Jika kasus Incest tidak segera diungkap ke publik, akibat 

yang nyata di hadapan kita adalah sama saja dengan „membunuh‟ karakter 

dan hidup korban secara tidak langsung yang sangat bertentangan dengan 
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ajaran Islam. Sebab jelas Islam sebagai hukum umum melarang semua 

perbuatan keji baik secara fisik, mental, emosional atau spiritual. 

Sedangkan untuk kasus perkawinan Incest, tertolaknya perkawinan 

Incest karena dalam Islam mengenal istilah mahram (orang-orang yang 

haram dinikahi) sebagaimana telah penulis bahas pada tulisan di atas. 

Sumber legitimasi dari nash Al-qur‟an dilarangnya hubungan Incest 

adalah: 

                       

                     

                     

                 

                          

                  

Artinya: “Diharamkan atas kamu ibu-ibumu; anak-anakmu yang 

perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-

saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang 

perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 

laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 

perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan 

sepersusuan; ibu-ibu isterimu ; anak-anak isterimu yang dalam 

pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika 

kamu belum bercampur dengan isterimu itu , maka tidak berdosa 

kamu menikahinya; isteri-isteri anak kandungmu ; dan 

menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang 

telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang”.
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 (Qs. an-Nisa‟: 23). 
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