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BAB III

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Perempuan Hamil Di Luar Nikah

Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia hamil di luar nikah terdiri dari

tiga kosakata yakni hamil, yang bera rti mengandung atau bunting. Diluar berarti

kedudukan atau tempat yang bukan dari sesuatu itu sendiri bukan dari lingkungan

keluarga, bukan dari lingkungan negeri/daerah, dan sebagainya.14

Sedangkan dalam kamus Arab, kata حبلت yang berasal dari kata الحابلت

yang berarti المحب (masa hamil),15 kemudian menurut kamus Dewan, hamil adalah

mengandung, sedangkan diluar itu ialah dibagian luar atau diluar, dan nikah

bermaksud perkawinan atau hubungan suami istri yang sah.16

Secara syara’ dapat dibedakan antara zina yang dilakukan oleh orang

muhshon (yang sudah pernah kawin), dan ghoiru muhson (yang belum pernah

kawin).17 Secara legalitas orang yang belum pernah kawin dapat diungkapkan

dalam Al-Qur’an An-Nur ayat 2:

                 
              

14M Zul  Fajri  dan  Ratu  Aprilia  Senja, Kamus  Lengkap  Bahasa  Indonesia,
(Bandung:  Diva  Publiser,  2005),  h. 432

15Ahmad Warson Munawir, Kamus  Arab-Indonesia,  (Yogyakarta:  Pustaka
Progresif,  1997),  h. 233

16 Tengku Iskandar, Kamus Dewan,(Selangor : Dewan Bahasa dan Pustaka,1989), Cet.
Ke.1, h. 398,769 dan 863

17 Nasir Kholis, Fiqh Jinayat, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 28
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Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina hendaklah kamu

dera masing-masing mereka 100 kali. Dan janganlah kamu merasa

kasihan kepada mereka dalam melaksanakan (hukum) agama Allah, jika

benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah

pelaksanaan hukuman mereka itu disaksikan oleh sekumpulan orang-

orang yang beriman. “(Q.S An-nur: 2)

Adapun hadist nabi yang dikutip dalam Hadist Shahih Bukhari-Muslim,

Rasulullah S.A.W bersabda:

ص م خذوا عني خذوا عني قد جعل هللا لحن  عن عبادة بن الصامت قال قال رسول 

ونفي سنة والثیب جلد مائة والرجم (مسلم)سبیال البكر با البكر جلد مائة 

Artinya: Dari ubadah bin shamit ra. Katanya rasullullah saw bersabda,
laksanakanlah hukumanku, laksanakanlah hukumanku. Sesungguhnya
Allah telah mentapkan hukum bagi mereka yang berzina. Apabila
bujang dan gadis (sama-sama belum menikah) hukumanya dera dan
penjara satu tahun. Apabila duda dan janda (sama-sama sudah
menikah) yang berzina hukumanya dera seratus kali dan rajam sampai
mati (muslim).18

Di dalam ayat dan hadist di atas tegas dinyatakan bahwa sanksi zina itu

dijilid seratus kali bahkan dapat pula ditambah dengan hukuman pengasingan

selama satu tahun.19

Dalam syari’at Islam tidak hanya zinanya itu yang diharamkan,

melainkan jalan yang ditempuh untuk terwujudnya perbuatan itupun tetap

18 Makmur Daud, Terjemahan Hadist Shahih Muslim, (Jakarta: Al Izzath, 2005), Cet.3,

Jil. 7, h. 242

19 Nasir Cholis, op.cit., h. 29
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diharamkan sebagaimana yang diungkapkan dalam firman Allah dalam surah Al-

isra’ ayat 32:

         
Artinya:“Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina adalah suatu

perbuatn yang keji, dan suatu jalan yang buruk.(Q.S Al-Isra: 32)

B. Sebab dan Akibat Hamil Di Luar Nikah

1. Sebab hamil di luar nikah

Kenakalan dan penyimpangan perilaku seks sehingga berujung

kehamilan banyak penyebabnya, disadari atau tidak, banyak orang tua yang

membuka jalan agar anak-anaknya terjebak dalam jerat kejahatan dan

penyimpangan.

Faktor-faktor yang menyebabkan banyak perempuan hamil di luar nikah

adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya Iman dan kurangnya penanaman nilai agama berdampak pada

pergaulan bebas berakibat remaja dengan gampang melakukan hubungan

suami istri di luar pernikahan sehingga terjadi kehamilan, dalam kondisi

ketidaksiapan berumah tangga.

b. Kurangnya pengawasan orang tua dan perhatian khusus untuk memberikan

pendidikan seks yang baik dan benar. Dimana dalam hal ini orang tua

bersikap tidak terbuka terhadap anak dan cenderung membuat jaga jarak

dengan anak dalam masalah seksual.
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c. Pergaulan serta penyampaian dan penyalahgunaan dari media elektronik

yang salah dapat membuat remaja berfikir seks bukanlah yang tabu lagi

tetapi sesuatu yang lazim.

d. Pengetahuan yang minim dan rasa ingin tahu yang berlebihan sehingga

mendorong gairah yang seksual sehingga tidak bisa dikendalikan.

e. Membiarkan anak-anak pulang malam dan bergadang hingga larut malam

diluar rumah.20

Selain itu ada hal-hal yang sangat alamiah dari sebab terjadinya hamil di

luar nikah, diantaranya sebagai berikut:

a. Perubahan-perubahan hormon yang meningkatkan hasrat seksual remaja,

peningkatan hormon ini menyebabkan remaja membutuhkan penyaluran

dalam bentuk tingkah laku tertentu.

b. Penyaluran tersebut tidak dapat segera dilakukan karena adanya undang-

undang tentang perkawinan, maupun norma sosial yang semakin menuntut

persyaratan yang terus meningkat untuk perkawinan (pendidikan, pekerjaan,

persiapan mental dan lain sebagainya).21

2. Akibat Hamil di Luar Nikah

Masa remaja adalah masa tumbuh dan berkembangnya dorongan seks

(libidoseks), faktor inilah yang mendorong remaja melakukan penyalahgunaan

seks. Secara internal hal ini tidak bisa dihindari karena merupakan gejala yang

normal pada setiap remaja yang sehat jiwa dan fisiknya.

20 Hamin Thohari, Seni Mendidik Anak, (Jakarta: Al-I’tishom, 2000), Cet. h. 24

21 Sarlito, Kenakalan Remaja, (Jakarta: Bhenika Cipta, 1994),h. 39



29

Arus demoralisasi remaja semakin tinggi dari tahun ke tahun seiring

derasnya informasi dari luar yang merusak akhlak remaja. Kebebasan pergaulan

antara dua insan berbeda mengakibatkan banyak kasus kehamilan di luar nikah22.

Bila hal ini terlanjur terjadi, maka tidak jarang si wanita diminta oleh pasangannya

untuk mengugurkan kandungannya atau pihak keluarga wanita mendesak dan

meminta pertanggung jawaban dari pihak pria untuk menikahinya agar tidak

menimbulkan aib dalam keluarga.

C. Status Hukum Perempuan Yang Hamil Di Luar Nikah

Jika seorang anak dihukumkan sebagai anak yang terlahir di luar

perkawinan atau di luar nikah maka terdapat status hukum menyangkut hak dan

kewajiban antara anak, ibu atau bapak alaminya (genetiknya), yaitu:

a. Hak Nasab

Tentang hak nasab di mana seseorang anak dinasabkan turunannya

kepada dua orang tua kalau anak itu dilahirkan dari perkawinan yang sah.23

Hal demikian secara hukum anak tersebut sama sekali tidak dapat dinisbahkan

kepada ayah alaminya, meskipun secara nyata ayah alami (genetiknya)

tersebut merupakan laki-laki yang mengamili perempuan yang melahirkan itu.

Berarti anak yang lahir dari hasil perzinahan tidak ada penetapan

nasab karena dilahirkan dari hubungan yang tidak sah. Sebagaimana Hadist

Nabi saw yang dikutip dalam kitab hadist-hadist muttafaq ‘alaih

22 Ibid.h.169

23 Dahlan Idamy, Azaz-Azaz Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam, (Surabaya: Al-
Ikhlas, 1984), h. 80
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عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ أن رسول ص م قال الولد للفراش و للعاحر الحجر (مسلم)

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairoh dia telah berkata: sesungguhnya

Nabi Saw telah bersabdah:”anak adalah berdasarkan kepada

tempat tidur, dan bagi anak yang berzina itu akan mendapat

kecelakaan”. (Muslim)24

b. Nafkah

Status anak tersebut menurut hukum hanya mempunyai hubungan

nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya semata, maka yang wajib

memberikan nafkah anak tersebut adalah ibunya dan keluarga ibunya saja.

Sedangkan bagi ayah alami (genetik), meskipun anak tersebut secara biologis

merupakan anak yang berasal dari spermanya.

Meskipun dalam kehidupan masyarakat ada juga ayah alami (genetik)

yang memberikan nafkah kepada anak yang di luar nikah, maka hal tersebut

pada dasarnya hanyalah bersifat manusiawi, bukan kewajiban yang

dibebankan hukum sebagaimana kewajiban ayah terhadap anak sah.

c. Wali

Jika anak yang lahir dari hasil zina itu perempuan maka ayah dari

anak perempuan tersebut tidak dapat menjadi wali, karena yang dianggap sah

untuk menjadi wali mempelai perempuan ialah menurut susunan wali dari

pernikahan yang sah.25

24 Mahali, Ahmad Mujab, Hadist-hadist Mutafaq ‘Alaihi (Jakarta: Pranada Media,
2004)

25 Dahlan Idamy, Loc.cit. h. 112
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Sebagaimana sabda Nabi yang juga dikutip dalam kitab Al Jami’us

shahih:

عن عائشة قالت : قل رسول هللا ص م فا لسلطان ولي من ال ولي لھ (الدار قطني)

Artinya: “Penguasa adalah wali nikah bagi perempuan yang tidak

memiliki wali nikah”.26 (daru Qutni)

d. Hak waris

Nasab anak hasil zina ditetapkan kepada ibunya dan mendapatkan

warisan dari pihak si ibu. Sebab, hubungan nasab ini dengan ibunya dapat

dipastikan secara empiris. Terkait dengan pertalian nasab sianak dengan

siayah, bahwa pertalian nasab keduanya tidak bisa terjadi dan keduanya tidak

bisa saling mewarisi walaupun anak tersebut diakui oleh ayahnya dari hasil

zina.27

1. Hukaman zina

Hukuman dalam bahasa Arab disebut ‘uqubah, lapaz ini menurut bahasa

berasal dari ‘Aqabah yang sinonimnya khalafahu wajaa’a Biaqabihi artinya

mengiringnya dan datang dari belakangnya.28 Selanjutnya menurut Abdul Kadir

Audah yang dikutip dari Rahmat Hakim tentang pengertian hukuman adalah

pembalasan atas pelanggaran perintah syara’ yang ditetapkan untuk kemaslahatan

26 Mas’ud Muhsan, Al Jami’us Shahih, (Surabaya: Arkola, 2004), h. 164

27 Abu Malik Kamal bin As Sayyid Salim, Shahih Fiqih Sunnah, (Jakarta: Pustaka
Azzam, 2007), Jil. ke-3, h. 741-742

28 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 23
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masyarakat.29 Maka apabila suatu perbuatan keji itu telah terjadi maka beban

hukuman itu ditanggung oleh mereka yang berbuat perbuatan tersebut.

Adapun dasar hukuman tersebut terdapat dalam surat an-Nisa’ ayat 16:

                     
    

Artinya: “Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara
kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika
keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka.
Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha
Penyayang.”(Q.s An-Nisa: 16)

Ditinjau dari segi macam hukuman, hukuman dapat dibagi kepada

beberapa bagian:

1. Hukuman untuk jarimah hudud

Jarimah hudud adalah suatu jarimah yang bentuknya telah ditentukan

syara’ sehingga terbatas jumlahnya. Selain ditentukan bentuk jumlahnya, juga

ditentukan hukumnya secara jelas, baik melalui Al-Qur’an maupun Hadist.

Adapun bentuk hukuman jarimah hudud ini berupa zina, minuman keras,

pencurian, perampokan, murtad, dan pemberontakan.

2. Hukuman untuk jarimah Qishash-Diat

Jarimah Qishash-Diat adalah suatu jarimah yang bentuk jumlah dan

hukumnya telah ditentukan, hanya saja jarimah ini menjadi hak perseorangan, hak

adami yang membuka kesempatan pemaafan bagi yang membuat jarimah oleh

29 Rahmat Hakim, Hukum Pidana  Islam,  (Bandung: Pustaka  Setia, 2000), h. 59
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orang yang menjadi korban, wali/ahli warisnya. Dengan menggantikannya dengan

diyat atau meniadakan diyat sama sekali. Adapun bentuk dari jarimah ini adalah

jarimah pembunuhan atau penganiayaan.

3. Hukuman untuk jarimah ta’zir

Jarimah ta’zir adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Qur’an dan

Hadist yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak

hamba yang yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan

mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. Hukuman ini biasanya

dilakukan oleh penguasa atau ulil amri.30

2. Jarimah zina dan sanksinya

Ada dua jenis jarimah zina, yaitu zina muhsan dan ghairu muhsan. Zina

muhsan ialah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda, atau janda.31

Artinya pelaku adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah

menikah secara sah. Sanksi bagi pelaku zina muhsan adalah rajam, yaitu pelaku

dilempari batu hingga meninggal. Sanksi rajam bagi pelaku zina muhsan tidak

secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur’an, tetapi eksistensinya ditetapkan

melalui ucapan dan perbuatan Rasulullah.

Adapun zina ghoiru muhsan ialah zina yang pelakunya masih berstatus

perjaka atau gadis. Artinya, pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak

30 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2004 ), h. 145-162

31 Nurul, Irfan, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Pena Grafika, 2013) h. 20
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sedang berada dalam ikatan perkawinan. Adapun sanksi bagi pelaku zina ghairu

muhsan adalah dicambuk sebanyak seratu kali.32

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa status

hukum perempuan yang hamil di luar nikah adalah anak yang lahir dari hasil

perzinahan tidak ada penetapan nasab karena dilahirkan dari hubungan yang tidak

sah. Nafkah yang wajib memberikan  hak nafkah anak tersebut adalah ibunya dan

keluarga ibunya saja. Wali anak yang lahir dari hasil zina itu perempuan maka

ayah dari anak perempuan tersebut tidak dapat menjadi wali, karena yang

dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan ialah menurut susunan

wali dari pernikahan yang sah. Dan hak nasab anak hasil zina ditetapkan kepada

ibunya dan mendapatkan warisan dari pihak si ibu saja.

D. Pendapat Ulama Tentang Hamil Di Luar Nikah

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada laki-laki dan

perempuan yang mampu dalam hal ini adalah generasi muda (al-syabab) untuk

segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat

penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina.33 Perkawinan menurut Islam

adalah sebuah sunnah Allah bagi hamba-hambanya untuk menempuh bahtera

kehidupan dan berlaku umum, baik manusia maupun hewan.

32 Ibid. h. 20

33 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2013), h. 53
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Wanita hamil di luar nikah merupakan suatu perbuatan yang

bertentangan dengan ajaran Islam dan merupakan aib dalam keluarga. Salah satu

jalan untuk menutup aib ini pihak keluarga terpaksa menikahkan wanita tersebut

dengan laki-laki yang menghamilinya atau menikahkan dengan laki-laki lain. Jika

laki-laki lain itu mau menikah dengan perempuan tersebut, timbul pertanyaan

apakah hal tersebut diperbolehkan dalam Islam?

Dalam permasalahan tersebut diatas para ulama atau imam Mazhab

mempunyai perbedaan pendapat, yaitu:

1. Imam Syafi’I dan Imam Hanafi

Beliau mengatakan bahwa wanita hamil akibat zina boleh

melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan

laki-laki lain. Menurut imam Hanafi:

“Wanita hamil karena zina itu tidak ada iddahnya, bahkan

bolehmengawininya, tetapi tidak boleh melakukan hubungan seks hingga dia

melahirkan kandungannya”34.

Sedangkan menurut imam Syafi’I “hubungan seks karena zina itu tidak

ada iddahnya, wanita yang hamil karena zina itu boleh dikawini, dan boleh

melakukan hubungan seks sekalipun dalam keadaan hamil”35.

Alasan mereka adalah wanita zina itu tidak dikenakan ketentuan-ketentuan

hukum perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam nikah. Ketentuan iddah

34 Ibid, h. 164

35 Ali Hasan, Masail Fiqhiyyah al-Haditsah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995,
Cet.Ke-1, h. 96-99
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itu hanya dalam perkawinan yang sah, adapun yang mereka jadikan dasarnya

adalah firman Allah dalam Al-Qur’an Surat An-Nur ayat 3, yaitu:

           
     

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”(Q.S An-Nur: 3)

Jadi berdasarkan pendapat imam Syafi’I dan Hanafi tersebut diatas

adalah hukum mengawini wanita hamil di luar nikah dibolehkan baik oleh laki-

laki yang menghamilinya maupun laki-laki lain. Ini adalah salah satu jalan yang

ditempuh untuk menutup aib dalam keluarga maupun didalam masyarakat dimana

ia berada.

2. Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal

Menurut Imam Malik dan Ahmad bin Hambal hukum mengawini wanita

hamil di luar nikah sama halnya dengan mengawini wanita hamil dalam

perkawinan yang sah, yaitu dilarang atau tidak dibolehkan sampai ia melahirkan

kandungannya36.

Alasan mereka adalah wanita hamil di luar nikah mempunyai iddah sama

dengan wanita yang hamil ditinggal suaminya dalam perkawinan yang sah,

iddahnya adalah sampai melahirkan.

36 Ali Hasan, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Prenida Media, 2003), h. 125



37

Dengan demikian wanita hamil dilarang melangsungkan perkawinan,

bahkan menurut Imam Ahmad bin Hambal, wanita hamil karena zina harus

bertaubat, baru dapat melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang

mengawininya. Mereka berkesimpulan bahwa wanita hamil dilarang

melangsungkan pernikahan, karena dia perlu beriddah sampai melahirkan

kandungannya. Pendapat mereka ini dapat dimengerti agar menghindari adanya

pencampuran keturunan yaitu keturunan yang punya bibit dan keturunan yang

mengawini ibunya.37

Oleh karena itu Imam Malik dan Ahmad bin Hambal memberlakukan

iddah secara umum terhadap wanita hamil, apakah hamilnya itu karena

perkawinan yang sah, ataukah kehamilannya itu akibat dari hubungan seksual di

luar nikah. Maka dari itu, perkawinan wanita hamil dilarang.

Untuk mengantisipasi pergaulan bebas yang berujung dengan kehamilan,

pihak orang tua hendaknya mengantisipasi dengan terus memonitor, memberikan

nasehat yang baik pengawasan yang ketat dan pengamalan ajaran Islam secara

kaffah.

37 Ibid, h. 275


