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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari banyak kita temukan berbagai macam

permasalahan yang timbul terutama dalam masalah pernikahan. Melihat realitas

yang terjadi saat ini serta pergaulan muda mudi masa kini banyak kita temukan

terjadinya kasus-kasus perzinaaan yang berujung kepada terjadinya pernikahan, di

mana mempelai wanitanya dalam kondisi hamil dan setelah itu lahirlah anak yang

kemudian dipertanyakan statusnya. Artinya disini siapakah yang akan menjadi

wali nikahnya nanti.

Dalam Islam, salah satu syarat sahnya suatu pernikahan adalah harus adanya

wali. Jika yang menjadi wali dalam suatu pernikahan merupakan orang yang tidak

berhak, maka akan berpengaruh kepada tidak sahnya suatu pernikahan, dan

implikasinya ketika suatu pernikahan tidak sah, maka hubungan yang dijalani

tersebut pun akan menjadi suatu hubungan perzinaan, dan akan terjadi terus

sampai generasi seterusnya.

Dari paparan di atas, kita akan menemukan masalah, yaitu apakah yang

dianggap sebagai bapaknya itu bisa menjadi wali bagi anak perempuan yang

berasal dari hubungan di luar nikah tersebut. Untuk menjawab masalah apakah

laki-laki yang dianggap sebagai bapaknya itu bisa menjadi wali untuknya atau

tidak, atau siapakah yang akan menjadi wali dari anak tersebut, maka terlebih

dahulu kita harus melihat dulu kepada siapa anak tersebut dibangsakan atau
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dinasabkan, apakah kepada ibunya atau kepada laki-laki yang telah menghamili

ibunya tersebut.

Dalam hukum Islam, para ulama berbeda pendapat tentang masalah siapa

yang menjadi wali nikah bagi anak yang berasal dari hubungan di luar nikah

tersebut. Dalam hal ini ulama sepakat anak yang lahir karena perzinahan tetap

mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Akan tetapi mereka berbeda

pendapat dalam menetapkan hubungan nasab dengan ayahnya. Apakah anak-anak

yang lahir karena hubungan di luar nikah itu menjadi anak yang sah bagi ayahnya

atau tidak.

Menurut mazhab Imam Syafi’i dan Imam Malik, apabila salah seorang laki-

laki mengawini seorang perempuan yang belum pernah dikumpulinya atau sudah

pernah, maka bila waktu kurang dari enam bulan dari akad perkawinannya

perempuan tersebut melahirkan anak (bukan dari masa berkumpulnya), anak yang

dilahirkannya itu tidak dapat dipertalikannya nasabnya kepada seorang laki-laki

yang menyebabkan perempuan itu hamil. Perhitungan enam bulan ini dihitung

dari waktu berkumpul. Sedangkan Imam Abu Hanifah memilih akad nikah

sebagai dasar perhitungan enam bulan tersebut di mana konsekuensinya ketika

anak tersebut lahir kurang dari enam bulan di hitung dari akad nikah, maka anak

itu tidak bisa dipertalikan nasab kepada ayahnya.1

Menurut Imam al-Syaukani dalam kitab Nail al-Authar, perselisihan ulama

dalam menetapkan status anak hasil perzinahan itu karena mereka berbeda dalam

1 Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, Bidayah al-Mujtahid fi
al-Nihayah al-Muqtashid, juz. 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), hal. 129.
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mengartikan kata “firasy” yang terdapat pada hadits yang diriwayatkan oleh

jama’ah ahli hadits.2 Hadits tersebut adalah sebagai berikut:

دُ لَ وَ لْ اَ :ملَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ ى اهللاُ لَّ صَ اهللاِ لُ وْ سُ رَ الَ : قَ الَ قَ هُ نْ عَ اهللاُ يَ ضِ رَ ةَ رَ يْـ رَ هُ ِيبْ أَ نْ عَ 
بِ احِ صَ لِ يْ ارِ خَ بُ لْ لِ ظِ فْ لَ ِيفْ . (رواه اجلماعة اال ابا داود), وَ رُ جَ احلَْ رِ اهِ عَ لْ لِ وَ اشِ رَ فِ لْ لِ 
3.شِ راَ فِ الْ 

Artinya:
Anak (hasil zina) adalah milik orang yang seranjang (seketiduran) dan bagi
pezina adalah hukuman rajam. (HR. Jama’ah kecuali Abu Daud). Dalam
teks hadits riwayat Bukhari “anak zina adalah bagi pemilik tikar”

Imam Syafi’i dan Imam Malik berpendapat bahwa wajh istidlal atau segi

penunjukan dalil dari kata “firasy” yang tersebut dalam hadits di atas adalah

bermakna “ibu,” sehingga nasab anak hasil perzinahan itu hanya kembali kepada

ibunya saja. Pendapat mereka itu juga di analogikan dengan ketentuan jumlah

minimal bagi wanita hamil, yakni anak yang lahir kurang dari enam bulan sejak

saat berkumpulnya suami istri tanpa memperhatikan pernikahan, maka anak yang

lahir tersebut akan dinasabkan kepada ibunya saja.4

Berbeda dengan Abu Hanifah, beliau di samping berpegang teguh kepada

yuridis formil, yakni keabsahan anak sebagai keluarga ayah dilihat dari masa

lahirnya tidak kurang dari jangka waktu enam bulan terhitung sejak pernikahan

2 Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah al-Syaukani, Nail al-Authar, (Beirut:
Dar al-Fikr, 1408 H/ 1988 M), hal. 211.

3 Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, juz. 2, (Beirut: Dar Ibn Katsir,
1404 H/ 1984 M), hal. 306. Lihat juga Abu al-Husein Muslim ibn al-Hajjaj Muslim al-Qusyairi al-
Nisaburi, Shahih Muslim, juz. 2, (Beirut: Dar Afaq al-Jadidah, 1407 H/ 1987 M), hal. 317. Lihat
juga Muhammad ibn Isa Abu Isa al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, juz. 3, (Beirut: Dar Ihya’ al-
Turats al-‘Arabi, 1408 H/ 1989 M), hal. 172. Lihat juga Ahmad ibn Sya’ib Abu ‘Abdirrahman al-
Nasa’i, Sunan al-Nasa’i, juz. 3, (Beirut: Mu’assasah Risalah, 1408 H/ 1988 M), hal. 407. Lihat
juga Muhammad ibn Yazid Abu ‘Abdillah al-Qazwaini, Sunan Ibn Majah, juz. 3, (Beirut: Dar al-
Ma’rifah, 1408 H/ 1988 M), hal. 317.

4 Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, Bidayah al-Mujtahid fi
al-Nihayah al-Muqtashid, juz. 2, Op. Cit, hal. 132.
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ibu dengan ayahnya. Di samping itu, beliau juga mengambil wajh istidlal dari kata

“firasy” adalah menunjukkan kepada laki-laki. Pendapat ini berdasarkan sebuah

hadits dari Abu Hurairah yaitu;

ا عَ ا دَ ذَ إِ :ملَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ ى اهللاُ لَّ صَ اهللاِ لُ وْ سُ رَ الَ : قَ الَ قَ هُ نْ عَ اهللاُ يَ ضِ رَ ةَ رَ يْـ رَ هُ ِيبْ أَ نْ عَ 
5.(رواه البخارى)حَ بِ صْ تَ ىتَّ حَ ةُ كَ ئِ َال مَ ا الْ هَ تْـ نَ عَ لَ ئَ يْ جتَِ نْ أَ تْ بَ أَ فَ هُ تَ أَ رَ امْ لُ جُ الرَّ 

Artinya:
Dari Abi Hurairah, Nabi Saw bersabda: “Jika seorang laki-laki (suami)
mengajak istrinya ke firasy-nya kemudian istrinya menolak, maka malaikat
melaknatinya sampai pagi hari.” (HR. Bukhari).

Hadits di atas telah jelas menyatakan bahwa kata “firasy” tersebut berarti

ranjang laki-laki, karena menggunakan dhamir ghaib untuk laki-laki (firasyihi).6

Dari dua argumen di atas kita dapat melakukan analisa terhadap kasus yang

telah penulis paparkan, ketika melihat argumentasi dari dua pendapat di atas,

maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa anak yang berasal dari hubungan

di luar nikah menurut mazhab Syafi’i tidak bisa di bangsakan kepada ayahnya,

namun hanya dinasabkan kepada ibunya saja. Namun demikian, ketika anak

tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya maka siapakah yang akan menjadi wali

nikah bagi anak perempuan yang lahir sebab hubungan di luar nikah tersebut,

karena pihak ibu tidak bisa menjadi wali terhadap anak perempuan, karena

menurut mazhab Syafi’i, Maliki, dan Hanbali, keberadaan wali merupakan salah

satu rukun nikah. Artinya disini bahwa bagi seorang perempuan tidak sah

menikah tanpa adanya wali. Dalam mazhab Syafi’i, Maliki, dan Hanbali, bagi

5 Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, juz. 2, Op. Cit, hal. 313.
6 Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah al-Syaukani, Nail al-Authar, Op. Cit,

hal. 212.
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anak zina tersebut walaupun hanya di nasabkan kepada pihak ibu, tapi tetap harus

memiliki wali, dan yang menjadi wali terhadap anak zina adalah wali hakim.

Sedangkan kalau kita melihat kepada pendapat mazhab Hanafi tentang

masalah wali nikah, maka beliau berpendapat dalam kitab al-Mabsuth bahwa

perkawinan tanpa wali (menikahkan diri sendiri) adalah boleh asalkan dengan

syarat sekufu (setara).7

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa meurut pandangan Abu

Hanifah, wali dalam pernikahan bukanlah merupakan syarat sahnya suatu

pernikahan artinya walau tanpa adanya wali seorang wanita dapat menikahkan

dirinya. Dengan demikian dalam kasus anak yang lahir akibat hubungan di luar

nikah, maka tidak menjadi persoalan besar mengenai siapa wali nikahnya karena

dalam pandangan Abu Hanifah seorang perempuan bisa menikahkan dirinya

sendiri. Maka bagi anak zina tidaklah memerlukan wali karena ia bisa

menikahkan dirinya sendiri.

Kalu kita mencoba menelaah masalah anak yang lahir sebab hubungan di

luar nikah dari segi hukum yang berlaku di Indonesia terutama dalam UU No. 1

tahun 1974, maka kita akan menemukan dalam pasal 42 dijelaskan “Anak yang

sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Kalau kita melihat sekilas bunyi pasal di atas, maka ketika kita kaitkan dengan

wali bagi anak yang lahir di luar nikah, maka anak tersebut bisa dianggap anak

yang sah, karena anak tersebut lahir dalam perkawinan. Ketika dia dikatakan anak

yang sah, maka anak tersebut memiliki hubungan keperdataan juga dengan

7 Syamsuddin Abu Bakar Muhammad al-Sarkhasi, al-Mabsuth, juz. 6, (Beirut: Dar al-Fikr,
1408 H/ 1988 M), hal. 209.
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ayahnya sehingga ayahnya tersebut bisa menjadi wali terhadap anak itu. Hal ini

juga sesuai dengan apa yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99.

Oleh karena itu, dalam tesis ini, penulis ingin membahas dan

membandingkan argumentasi antara mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam

mengenai wali nikah bagi anak yang lahir di luar nikah, yang penulis kemas

dengan judul: WALI NIKAH ANAK YANG LAHIR AKIBAT HUBUNGAN

DI LUAR NIKAH (Studi Komparasi Mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum

Islam).

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang ada dapat dirinci sebagai berikut:

a. Bagaimana pandangan ulama mazhab yang empat tentang eksistensi wali

dalam pernikahan.

b. Bagaimana konsep nasab menurut ulama mazhab.

c. Siapa yang berhak menjadi wali bagi anak yang lahir di luar nikah

menurut mazhab yang empat.

d. Bagaimana kedudukan wali dalam pernikahan menurut Kompilasi

Hukum Islam.

e. Siapa yang berhak menjadi wali bagi anak yang lahir di luar nikah

menurut Kompilasi Hukum Islam.
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2. Pembatasan Masalah

Permasalahan terkait dengan pernikahan banyak sisi yang bisa kita teliti.

Namun agar tesis ini terarah dan dapat memberikan hasil yang maksimal serta

sesuai dengan tujuannya, maka penulis membatasi kajian ini fokus pada

jawaban atas pertanyaan bagaimana pandangan ulama mazhab Hanafi dan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang eksistensi wali dalam pernikahan dan

siapa yang berhak menjadi wali nikah bagi anak yang lahir di luar nikah.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang ada, pembahasan yang akan

dilakukan dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

a. Bagaimana pandangan ulama mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum

Islam (KHI) tentang eksistensi wali dalam pernikahan?

b. Siapa yang berhak menjadi wali nikah bagi anak yang lahir di luar nikah

menurut mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta

bagaimana argumentasi Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini di antaranya adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan ulama mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum

Islam (KHI) tentang eksistensi wali dalam pernikahan.

2. Untuk mengetahui siapa yang berhak menjadi wali nikah bagi anak yang

lahir di luar nikah menurut mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam

(KHI).
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D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara operatif, tujuan penelitian ini ingin memperoleh jawaban mendalam

mengenai wali bagi anak yang lahir di luar nikah menurut mazhab Hanafi

dan KHI.

2. Secara administratif, adalah untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat

memperoleh gelar megister dalam bidang hukum Islam (M.Sy) di Program

Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Secara teoritis, hasilnya merupakan kontribusi bagi pengembangan

pemikiran di bidang keagamaan, khususnya dalam bidang Ahwal al-

Syakhsiyyah.

4. Secara praktis dapat dijadikan landasan (dasar) untuk mengadakan

penelitian lanjutan dalam bidang yang sama.

E. Penegasan Istilah

1. Wali

Wali adalah orang yang memiliki kuasa penuh untuk menjalankan suatu

akad nikah atau mengawinkan seseorang perempuan. Wali juga berhak untuk

melangsungkan sendiri sesuatu akad nikah itu ataupun mewakilkannya kepada

juru nikah. Wali nikah terbahagi kepada dua jenis yaitu wali nasab, wali hakim.

Wali nikah menurut Kompilasi Hukum Islam adalah seorang laki-laki yang

memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, aqil, baligh.8 Dalam istilah fiqih,

8 Instruksi Presiden RI, Nomor 1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,
(Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,
2000), hal. 20.
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wali (wilayah) terbagi dua, yaitu Wilayah ‘Ammah (umum, yaitu pimpinan

pemerintahan), dan Wilayah Khashshah (khusus), yang di antara bentuknya

adalah perwalian dalam pernikahan.9 Adapun perwalian yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah perwalian dalam pernikahan.

2. Hubungan di Luar Nikah

Hubungan di luar nikah adalah hubungan badan (watha’) antara dua

orang yang  tidak terikat tali pernikahan yang memenuhi unsur rukun dan

syarat nikah yang  telah ditentukan. Selain itu, hubungan suami isteri yang

tidak sah tersebut dapat terjadi  atas dasar  suka  sama  suka  ataupun  karena

perkosaan,  baik  yang dilakukan oleh orang yang telah menikah ataupun

belum menikah.10

3. Studi

Studi adalah pelajaran, penggunaan waktu dan fikiran untuk memperoleh

ilmu pengetahuan, penyelidikan.11

4. Komparasi

Komparasi berarti “perbandingan.”12 Membandingkan secara frontal

antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam hal ini penulis akan

membandingkan pendapat mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi’i tentang

kedudukan kesaksian wanita dalam pernikahan.

9 Mahmud Abdurrahman Abdul Mun’im, Mu’jam al-Mushthalahat wa al-Alfadz al-
Fiqhiyyah, juz. 3, (Kairo: Dar al-Fadhilah, 1401 H/ 1981 M ), hal. 500.

10 Muhammad Abu Zahrah, al-Ahwal al-Syakhshiyah, (Bairut: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1409
H/ 1989 M), Hal. 404. Lihat juga Wahbah al-Zuhaili, Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, juz. 7, (Bairut:
Dar al-Fikr, 1408 H/ 1984 M), hal. 675.

11 WJS. Poerwadarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT. Balai Pustaka:
1982), hal. 1036. Lihat juga Tim Redaksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar
Bahasa Indonesia, (Jakarta Balai Pustaka, 1990), hal. 965.

12 Tim Redaksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Op. Cit, hal. 755.
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5. Mazhab

Menurut bahasa “mazhab” berasal dari shighah mashdar mimi (kata sifat)

dan isim makan (kata yang menunjukkan tempat) yang diambil dari fi’il madhi

“dzahaba” yang berarti “pergi”. Sementara menurut Huzaemah Tahido Yanggo

bisa juga berarti al-ra’yu yang artinya “pendapat”. Sedangkan secara

terminologis pengertian mazhab menurut Huzaemah adalah pokok pikiran atau

dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah, atau

mengistinbathkan hukum Islam. Selanjutnya imam mazhab dan mazhab itu

berkembang pengertiannya menjadi kelompok umat Islam yang mengikuti cara

istinbath imam mujtahid tertentu atau mengikuti pendapat imam mujtahid

tentang masalah hukum Islam. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud

dengan mazhab meliputi dua pengertian, yaitu; pertama, jalan pikiran atau

metode yang ditempuh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum

suatu peristiwa berdasarkan kepada al-Qur’an dan hadits. Kedua, fatwa atau

pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil

dari al-Qur’an dan hadits.13

6. Hanafi

Pemikiran fiqih dari mazhab ini diawali oleh Imam Abu Hanifah. Ia

dikenal sebagai imam ahlu al-ra’yi serta faqih dari Irak yang banyak

dikunjungi oleh berbagai ulama di zamannya.14

13 Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Ciputat Press,
2002), hal. 11.

14 Ibid, hal. 13.
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7. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis

yang diambil dari berbagai buku/ tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu.

Sedangkan kompilasi hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat

hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fiqih

yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk

dioleh dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan.15

Dari kata per kata yang telah dijelaskan di atas dapat dipahami bahwa yang

penulis maksud dari judul penelitian ini adalah membandingkan secara frontal

antara pendapat mazhab Hanafi dengan KHI tentang wali nikah bagi anak yang

lahir di luar nikah.

F. Landasan Teoritis

Kompilasi Hukum Islam tidak menentukan secara khusus dan pasti tentang

pengelompokan jenis anak, sebagaimana pengelompokan yang terdapat dalam

hukum perdata umum. Dalam Kompilasi Hukum Islam, selain dijelaskan tentang

kriteria anak sah (yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah),

sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang

berbunyi bahwa anak yang sah adalah:16

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

2. Hasil  pembuahan  suami isteri  yang di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri

tersebut.

15 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo,
1995), hal. 11-14.

16 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Dirjen
Bimbingan Islam, 1992), hal. 37.
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Juga dikenal anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, seperti yang

tercantum dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa “Anak yang lahir di

luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga

ibunya”. Di samping itu dijelaskan juga tentang status anak dari perkawinan

seorang laki-laki dengan perempuan yang dihamilinya sebelum pernikahan.

Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 53 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam:

“Dengan  dilangsungkannya  perkawinan  pada  saat  wanita  hamil,  tidak

diperlukan perkawinan setelah anak yang dikandung lahir”.17

Begitu juga dalam Pasal 75  huruf  (b) Kompilasi Hukum Islam

menjelaskan tentang  status  anak  dari  perkawinan  yang  dibatalkan,  yang

berbunyi  “Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-

anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.”18

Sedangkan dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang

status anak li’an (sebagai akibat pengingkaran suami terhadap janin atau anak

yang dilahirkan isterinya). Dengan demikian, jelas bahwa Kompilasi Hukum

Islam tidak ada mengelompokkan pembagian anak secara  sistematis yang disusun

dalam satu bab tertentu, sebagaimana pengklasifikasian yang tercantum dalam UU

Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pasal 42 Bab IX UU Nomor 1 Tahun 1974 yang

menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan atau sebagai

akibat perkawinan yang sah. Yang termasuk dalam kategori pasal ini adalah:

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu ikatan perkawinan yang sah.

2. Anak yang dilahirkan oleh wanita di dalam ikatan perkawainan dengan

17 Ibid, hal. 31.
18 Ibid, hal. 34.
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tenggang waktu minimal 6 (enam) bulan antara peristiwa pernikahan dengan

melahirkan bayi.

3. Anak yang dilahirkan oleh wanita dalam ikatan perkawinan yang waktunya

kurang  dari  kebiasaan  masa  kehamilan  tetapi  tidak  diingkari

kelahirannya oleh suami.

Karena itu untuk mendekatkan pengertian “anak di luar nikah” akan

diuraikan pendekatan berdasarkan terminologi yang tertera dalam kitab fiqih

yang dipadukan dengan ketentuan yang mengatur tentang status anak yang tertera

dalam pasal-pasal UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Ulama

fiqih membuat terminologi anak zina sebagai anak yang dilahirkan sebagai  akibat

dari hubungan suami isteri yang tidak sah. Hubungan suami isteri yang tidak sah

sebagaimana dimaksud adalah hubungan badan (watha’) antara dua orang yang

tidak terikat tali pernikahan yang memenuhi unsur rukun dan syarat nikah yang

telah ditentukan. Selain itu, hubungan suami isteri yang tidak sah tersebut dapat

terjadi  atas  dasar  suka  sama  suka  ataupun  karena  perkosaan,  baik  yang

dilakukan oleh orang yang telah menikah ataupun belum menikah.19

Meskipun istilah “anak zina” merupakan istilah yang popular dan melekat

dalam kehidupan masyarakat, namun Kompilasi Hukum Islam tidak mengadopsi

istilah tersebut untuk dijadikan sebagai istilah khusus di dalamnya. Hal tersebut

mungkin bertujuan agar anak sebagai hasil hubungan zina, tidak dijadikan sasaran

hukuman sosial, celaan masyarakat dan lain sebagainya, dengan menyandangkan

dosa besar (berzina) ibu kandungnya dan ayah alami (genetik) anak tersebut

19 Muhammad Abu Zahrah, al-Ahwal al-Syakhshiyah, Op. Cit hal. 404. Lihat juga Wahbah
al-Zuhail, Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, juz. 7, Op. Cit, hal. 675.
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kepada dirinya, sekaligus untuk menunjukan identitas Islam tidak mengenal

adanya dosa warisan. Untuk  lebih mendekatkan makna yang demikian,  pasal  44

ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 hanya menyatakan “Seorang suami dapat

menyengkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat

membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan kelahiran anak itu akibat daripada

perzinaan tersebut.20

Dalam Kompilasi Hukum Islam kalimat yang mempunyai makna “anak

zina” sebagaimana definisi yang dikemukaan oleh ulama fiqih di atas, adalah

istilah “anak yang dilahirkan  di  luar  perkawinan  yang  sah”,  sebagaimana

yang  terdapat  pada pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan

bahwa “anak yang lahir di luar  perkawinan  hanya  mempunyai hubungan  nasab

dengan ibunya dan keluarga ibunya”  Semakna dengan ketentuan tersebut, pasal

186  Kompilasi  Hukum  Islam menyatakan: “Anak  yang  lahir  di  luar

perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  saling mewarisi dengan ibunya dan

keluarga dari pihak ibunya”.

Berdasarkan defenisi dan pendekatan makna “anak zina” di atas, maka yang

dimaksudkan dengan anak zina dalam  pembahasan ini adalah anak atau janin

yang pembuahannya merupakan akibat dari perbuatan zina, ataupun anak yang

dilahirkan di luar  perkawinan, sebagai akibat dari perbuatan zina. Pendekatan

istilah “anak zina” sebagai “anak yang lahir di luar perkawinan yang sah”,

berbeda dengan pengertian  anak  zina  yang  dikenal  dalam  hukum  perdata

umum, sebab dalam perdata umum, istilah anak zina adalah anak yang dilahirkan

20 Departemen Agama RI, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan,
(Jakarta: Dirjen Bimbingan Islam, 1982), hal. 46.
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dari hubungan dua orang, laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri, di

mana salah seorang atau kedua-duanya terikat satu perkawinan dengan orang lain.

Karena itu anak luar nikah yang dimaksud dalam hukum perdata adalah anak yang

dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan dan istilah lain  yang tidak diartikan

sebagai anak zina. Perbedaan anak zina dengan anak luar kawin menurut hukum

perdata adalah:

1. Apabila  orang  tua  salah  satu  atau  keduannya  masih  terikat  dengan

perkawinan  lain,  kemudian  mereka  melakukan  hubungan  seksual  dan

melahirkan anak, maka anak tersebut disebut anak zina.

2. Apabila  orang tua anak  di luar kawin itu  masih  sama-sama  bujang

(jejaka, perawan, duda dan janda),  mereka  mengadakan  hubungan  seksual

dan melahirkan anak maka anak itu disebut anak luar kawin.21

Dengan demikian sejalan dengan pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun

1974 yang rumusannya sama dengan pasal 100 KHI, adalah: “Anak yang lahir di

luar perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  nasab  dengan  ibunya  dan

keluarga ibunya”. Yang termasuk anak yang lahir di luar pernikahan adalah:

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan

yang sah dengan pria yang menghamilinya.

2. Anak Yang dilahirkan oleh wanita akibat korban perkosaan oleh satu orang

pria atau lebih.

3. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang di-li’an (diingkari) oleh suaminya.

4. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang

21 Solahuddin, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana & Perdata; KUHP,
KUHAP & KUHPdt, (Jakarta: Visi Media, 2008), hal. 46.
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(salah sangka), disangka suami ternyata bukan.

5. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan

yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau saudara

sepesusuan.

Poin pada angka 4 dan 5 di atas dalam hukum Islam disebut anak subhat

yang apabila diakui oleh bapak subhatnya, nasabnya dapat  dihubungkan

kepadanya. Sedangkan pada poin angka 1, 2 dan 3 adalah termasuk dalam

kelompok anak zina.

G. Tinjauan Kepustakaan

Adapun penelitian-penelitian akademis yang pernah ada terkait dengan judul

yang penulis angkat sesuai dengan temuan penulis di antaranya adalah sebagai

berikut:

1. Kedudukan Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

No. 46/PUU-VIII/2010 Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata, oleh Aljuraimy, tesis konsentrasi Hukum Islam Program

Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2012. Kesimpulan

peneliti adalah Mahkamah konstitusi melalui putusan nomor 46/PUU-

VIII/2010 telah melakukan sebuah penciptaan hukum yang baru mengenai

status hukum anak di luar perkawinan. Adapun inti pertimbangan

Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut adalah: (a) Hubungan anak

dengan seorang laki-laki sebagai bapak, tidak semata-mata karena adanya

ikatan perkawinan dengan ibunya, akan tetapi dapat juga didasarkan pada

pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut



17

sebagai bapak. (b) Hak seorang anak, tanpa memandang status perkawinan

kedua orang tuanya, harus mendapatkan perlindangan dan kepastian hukum

yang adil, karena pada dasarnya, hukum tidak mengenal istilah dosa

turunan. Sedangkan ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 43 ayat

(1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ditinjau dari Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata adalah: (a) Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun

1974 mengatur tentang pengakuan terhadap anak luar kawin. (b) Kerugian

sosial-psikologis yang diterima anak luar kawin belum dapat sepenuhnya

dipulihkan dengan adanya ketentuan hubungan perdata dengan bapak

biologisnya, karena stigma anak luar kawin masih melekat pada diri anak

tersebut. (c) Pembukatian hubungan antara anak luar kawin dengan bapak

biologisnya melalui tes DNA, dapat dilengkapi atau dapat dibuktikan

dengan alat bukti lain yang telah diatur oleh Undang-undang.22

2. Analisa Yuridis Terhadap Anak Luar Kawin dalam Hal Mewaris

Berdasarkan Hukum Perkawinan (Studi Kasus Putusan MK No. 46/PUU-

VIII/2010 tentang pengujian Undang-undang perkawinan terhadap UUD

1945), oleh Mia Febianti, tesis konsentrasi hukum perdata, Program

Pascasrjana Universitas Padjadjaran, Bandung, tahun 2012. Kesimpulan

besarnya adalah bahwa sdanya aturan hukum mengenai pelaksanaan

perkawinan berdasarkan Undang- Undang Perkawinan bertujuan untuk

memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap anggota

keluarga, termasuk dalam hal mewaris bagi anak khususnya anak luar kawin

22 Aljuraimy, “Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
No. 46/PUU-VIII/2010 Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” Tesis Konsentrasi
Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2012, hal. 198.
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Permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai bagaimana memperoleh

hak atas anak khususnya anak yang diperoleh dari luar kawin. Metode yang

digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode penelitian normatif

yaitu tipe penelitian normatif adalah bentuk penelitian dengan melihat studi

kepustakaan, sering juga disebut penelitian hukum doktriner, penelitian

kepustakaan atau studi dokumen, seperti Undang-undang, buku-buku yang

berkaitan dengan permasalahannya, yaitu mengenai hukum perkawinan

khususnya dalam hal tentang warisan dan hak-hak anak sebagai ahli waris,

hukum tata negara dan ilmu hukum lainnya sepanjang berkaitan dengan

penulisan. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data yang

mungkin yang dapat membantu dalam memperkuat teori-teori Hukum

perkawinan dan hukum tentang Mahkamah Konstitusi. Penelitian dilakukan

pada Putusan MK No. 46/PUU-V111/2010, diperoleh hasil bahwa putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 mengenai pengujian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan

sebuah terobosan baru di dalam hukum khususnya dalam hukum keluarga

dan perkawinan. Nilai-nilai tersebut terdapat dalam penafsiran-penafsiran

hukum yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengambil

putusan atas permohonan pengujian Undang-undang perkawinan tersebut.

Mahkamah Konstitusi memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan

hukum positif yang hidup dalam masyarakat (living law) dan norma-norma

hukum bahkan asas-asas hukum demi menciptakan keadilan bagi

kedudukan anak diluar nikah. Dengan adanya putusan Mahkamah
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Konstitusi tersebut di atas, maka diakuinya anak luar kawin (hasil biologis)

sebagai anak yang sah berarti akan mempunyai hubungan waris dengan

bapak biologisnya tanpa harus didahului dengan pengakuan dan

pengesahan, dengan syarat dapat dibuktikan adanya hubungan biologis

antara anak dan bapak biologis berdasarkan ilmu pengetahuan, misalnya

melalui hasil tes DNA. Namun demikian, apabila ada penyangkalan

mengenai anak luar kawin ini dari anak-anak ahli waris yang sah, menurut

saya, maka dalam hal ini tetap perlu dimohonkan Penetapan Pengadilan

mengenai status anak luar kawin tersebut sebagai ahli waris yang sah.23

3. Hukum Zina Menurut Fiqih Syafi’i Enakmen Jinayah Syariah Negeri Perak

Malaysia, oleh Aziza bin Ismail, tesis pada Program Studi Hukum Islam

UIN Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2009. Kesimpulan dari peneliti

adalah; pertama, secara konsep teoritis terdapat persamaan tentang zina

menurut fiqih Syafi’i dan enakmen Undang-undang jinayah syariah yang

berlaku di Negeri Perak. Persamaan ini dapat dilihat dari konsep zina secara

definitif di mana ia merupakan perbuatan persetubuhan haram yang

dilakukan seseorang tanpa akad nikah yang dibenarkan oleh syara’.

Perbuatan zina mencakup zina muhshan dan ghairu muhshan, dan perbuatan

yang menyerupai zina seperti homo seksual dan lesbian. Kedua, persamaan

antara fiqih Syafi’i dengan Undang-undang jinayah syariah Negeri Perak

juga berhubungan dengan pembuktian dan kesaksian terhadap suatu

23 Mia Febianti, “Analisa Yuridis Terhadap Anak Luar Kawin dalam Hal Mewaris
Berdasarkan Hukum Perkawinan (Studi Kasus Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang
pengujian Undang-undang perkawinan terhadap UUD 1945),” oleh, tesis konsentrasi hukum
perdata, Program Pascasrjana Universitas Padjadjaran, Bandung, tahun 2012, hal. 203.
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perbuatan, apakah dapat dikategorikan sebagai perbuatan zina atau tidak

seperti perbuatan yang mengandung unsur syubhat. Ketiga, perbedaan

antara fiqih Syafi’i dan enakmen Undang-undang jinayah syariah Negeri

Perak terletak pada sanksi hukum terhadap pelaku zina. Dalam fiqih Syafi’i,

sanksi hukum bagi pelaku zina adalah hukuman had dalam bentuk rajam

(untuk pezina muhshan) dan jilid untuk pelaku zina ghairu muhshan dengan

tambahan pengasingan ke daerah lain selama satu tahun. Dalam enakmen

Undang-undang jinayah syariah Negeri Perak terdapat tiga kategori, yait

hukuman denda, penjara, dan cambuk. Hanya saja aplikasinya yang berlaku

hanyalah hukuman denda atau penjara atau kedua-duanya. Sedangkan

hukuman cambuk belum terealisasi. Hal ini berarti bahwa sanksi hukum

bagi pelaku zina adalah ta’zir.24

Dua penelitian di atas (poin 1 dan 2) yang peneliti temukan ini keduanya

membahas implikasi hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:

46/PUU-VIII/2010 ditinjau dari sisi hukum positif, yaitu Undang-undang

pernikahan No. 1 tahun 1974 dan Undang-undang hukum perdata. Dengan

demikian distingsi penelitian yang akan saya teliti adalah perbandingan antara

mazhab Hanafi dan KHI mengenai wali nikah bagi anak yang lahir di luar nikah.

24 Aziza bin Ismail, “Hukum Zina Menurut Fiqih Syafi’i Enakmen Jinayah Syariah Negeri
Perak Malaysia,” tesis pada Program Studi Hukum Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau, tahun
2009, hal. 115-116.
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H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan riset kepustakaan (library research),25

yang menggunakan sumber-sumber kepustakaan untuk membahas masalah-

masalah yang telah dirumuskan. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan

data primer untuk digunakan sebagai landasan dari penelitian ini yang

kemudian dengan menggunakan data-data lain yang bersumber dari data

sekunder yang berkaitan dengan tema penulisan ini, karena berdasarkan bidang

kajiannya, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif.

Data-data yang dihimpun terdiri atas bahan-bahan tertulis yang telah

dipublikasikan dalam bentuk buku, majalah, hasil penelitian, dan internet,

yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini.

Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisa ketentuan wali nikah

bagi anak yang lahir di luar nikah menurut mazhab Hanafi dan KHI.

2. Pendekatan yang Digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif, analitif, dan komparatif. Deskriptif

yaitu memaparkan atau mendeskripsikan objek penelitian secara sistematis.26

Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi kemudian memaparkan data

25 Penelitian kepustakaan (library research) adalah serangkaian kegiatan penelitian yang
berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah
bahan penelitian. Lihat Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rake Sarasin,
1998), hal. 51. Lihat juga Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia, 2004), hal. 3. Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum
Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali, 1986), hal. 15.

26 Bambang Sunggono, MetodePenelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2007),
hal. 35-38.
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mengenai konsep nasab dan wali dalam pernikahan, perspektif ulama-ulama,

terutama ulama-ulama mazhab Hanafi dan KHI.

Guna menghasilkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka

penulis akan mempergunakan data dokumentasi, yaitu data berupa pemikiran-

pemikiran atau konsep-konsep, yang dalam hal ini bersumber dari sumber

primer dan sekunder yang terkait dengan masalah yang dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif, yang

hasilnya akan disajikan dalam bentuk kualitatif.27 Oleh karena itu, penelitian

ini bersifat kualitatif yang menekankan pada penggalian nilai yang terkandung

pada ketentuan perwalian dalam pernikahan dan konsep nasab.

Karena penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan, maka metode yang

dipergunakan untuk memperoleh data yang dikehendaki adalah dengan cara

mencari dan menggali referensi yang ada kaitannya dengan masalah yang

diteliti, baik yang berbentuk buku, produk perundang-undangan, artikel

maupun dalam bentuk pemberitaan di media massa. Pengumpulan data dalam

penelitian ini melalui beberapa tahap, yaitu; pertama, studi kepustakaan atau

observasi literatur. Metode ini dipergunakan untuk meneliti literatur atau

tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang

dibahas. Kedua, literatur-literatur yang ada diklasifikasikan sesuai dengan

27 Sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dari Bogdan dan Taylor, kualitatif yaitu
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari
orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lihat Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian
Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), hal. 3. Lihat juga Noeng Muhadjir,
Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rake Sarasin, 1998), hal. 51. Lihat juga Mestika Zed,
Metode Penelitian Kepustakaan, Op. Cit, hal. 7.
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hubungannya dengan penelitian. Ketiga, setelah itu dilakukan penelaahan yakni

dengan cara membaca, mempelajari, atau mengkaji literatur-literatur yang

mengemukakan masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian. Prinsipnya

teknik pengumpulan data ini digunakan untuk menggambarkan masalah

penelitian secara alamiah.28

4. Sumber Data

Data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan kepada dua macam, yaitu

data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung dari

subjek penelitian, sedangkan data sekunder adalah data yang tidak langsung

dari subjek penelitian.29 Karena yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah

tentang wali bagi anak yang lahir di luar nikah menurut mazhab Hanafi dan

KHI, maka yang menjadi data primer adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI),

buku-buku fiqih dari mazhab Hanafi seperti; al-Mabsuth karya al-Syarkhasi,

Rad al-Mukhtar ’ala al-Dur al-Mukhtar karya Ibnu Abidin, dan lain-lain.

Sedangkan data sekunder, yaitu buku-buku yang memiliki korelasi dan

relevansi dengan judul penelitian atau buku-buku fiqih perbandingan

(muqaranah al-madzhaib), seperti Fiqh al-Islami wa Adillatuhu karya Wahbah

al-Zuhaili, Fiqh ‘ala Madzahib al-‘Arba’ah karya Abdurrahman al-Dimasyqi,

Bidayah al-Mujtahid karya Ibnu Rusyd, dan lain-lain. Penulis juga

memperkaya dengan pelbagai tulisan ilmiah, jurnal, laporan-laporan  jurnalistik

(media massa). Adapun data tersier berupa kamus-kamus yang dapat

28 Mastuhu dkk, Manajemen Penelitian Agama; Perspektif  Teoritis dan Praktis, (Jakarta:
Badan Litbang Agama, 2000), hal. 86.

29Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 91. Lihat
juga Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), hal. 57.
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menjelaskan tentang arti, maksud, atau istilah yang terkait dengan pembahasan

ini.

5. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik content

analysis (analisa isi),30 yakni metode analisis yang diarahkan pada materi KHI

dan teks yang terdapat dalam karya-karya ulama Hanafiyah. Teknik analisis ini

diawali dengan mengkompilasi berbagai dokumen terkait kerangka teoritis

tentang konsep nasab dan wali dalam pernikahan yang terdapat dalam karya-

karya ulama Hanafiyah. Kemudian dari hasil tersebut, selanjutnya dikaji isinya

(content), baik terkait kata-kata (word), makna (meaning), simbol, ide, tema-

tema dan berbagai pesan lainnya yang dimaksudkan dalam masing-masing

pendapat tersebut.

Secara detil langkah-langkah yang akan dilakukan dalam melakukan

analisis tersebut adalah; pertama, semua bahan terkait tentang konsep nasab

dan wali dalam pernikahan yang diperoleh melalui ketentuan normatif,

kemudian disistematisir dan diklasifikasikan menurut masing-masing objek

bahasannya. Kedua, setelah disistematisir dan diklasifasi kemudian dilakukan

eksplikasi, yakni diuraikan dan dijelaskan sesuai objek yang diteliti

berdasarkan teori.

30Content Analysis secara bahasa dapat diartikan dengan analisis isi atau kajian isi. Ini
merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunitas. Lihat Noeng Muhadjir, Metode
Penelitian Kualitatif, Op. Cit, hal. 94. Lihat juga Soedjono dan Abdurrahman, Bentuk Penelitian;
Suatu Pemikiran dan Penerapan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 18.
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I. Teknik Penulisan

Penulisan tesis ini mengacu pada Buku Panduan Penulisan Tesis dan

Disertasi Program Pascasarjana yang diterbitkan oleh Program Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2015 dan Kamus Besar

Bahasa Indonesia (KBBI) yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan RI, tahun 1999. Adapun untuk transliterasi Bahasa Arab ke Bahasa

Indonesia berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri Agama dan Pendidikan

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor

0543/U11987.31

J. Sistematika Penulisan

Bab pertama, berupa pendahuluan, yang di dalamnya membahas latar

belakang, identifikasi, pembatasan, dan perumusan masalah. Selain itu juga

memuat penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu

yang relevan, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab pertama ini

merupakan bentuk kerangka pikir dan kerangka kerja yang akan dilaksanakan

dalam menyelesaikan penelitian ini.

Bab kedua, tinjauan umum tentang pernikahan dan konsep nasab dalam

hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Kegunaan bab ini adalah sebagai

tinjauan umum tentang wali dan nasab, baik menurut hukum Islam maupun

hukum perdata.

Bab ketiga, tinjauan umum tentang Mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum

Islam (KHI), yang mencakup biografi singkat inisiatornya, karakteristik, sumber

31 Lihat Tim Penyusun, Buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Program
Pascasarjana, (Pekanbaru: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau, 2015), hal. 31.
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hukum, metode ijtihad, sejarah disusunnya KHI, coraknya, aspek-aspek yang

dibahas, dan lain-lain.

Bab keempat, wali nikah anak yang lahir akibat hubungan di luar nikah

menurut mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bab kelima, berisi penutup yang mencakup kesimpulan dan rekomendasi.

Dalam bab ini akan disimpulkan temuan-temuan dari penelitian tentang judul tesis

ini yang akan dikemas dengan bahasa yang singkat dan padat. Selanjutnya akan

dilengkapi dengan saran.


