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BAB II
TINJAUAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Pernikahan

1. Pengertian Nikah/Kawin

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian

perkawinan sama dengan pengertian pernikahan, karena kata perkawinan berasal

dari kata “kawin” yang berarti “nikah.” Kata ini adalah bentuk mashdar dari kata

“Nakaha-yankihu-nikah” ( ح  نكح -نك اح-ی نك ) yang asal mula artinya adalah

“bersetubuh” (وطء ع)”dan “berkumpul (ال 1.(الجم Hal ini senada dengan pendapat

beberapa ulama Fiqh, yang memberikan arti dasar kata “Nikah” dengan makna

yang sama dan menambahkannya dengan makna “memasukkan dipakai dalam

pengertian bersetubuh” 2.(الدخول)

Dalam tinjauan Ulama Tafsir dikatakan bahwa di dalam al-Quran ada dua

kata kunci yang menunjukkan konsep pernikahan, yaitu zawwaja dan kata (زوج)

derivasinya berjumlah lebih kurang dalam 20 ayat dan nakaha dan kata (نكح)

1WJS. Poerwadarminta, op. cit., hlm. 676. M. Zul Fajri dan Ratu Aprillia Senja, op. cit., hlm.
211.Ahmad Warsun Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab - Indonesia Terlengkap,(Yogyakarta :
Pustaka Progressif, 2003), hlm. 1461.

2Imam Taqiyuddin bin Abu Bakar, Kifayat al-Akhyar, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz II, hlm.
36. al-Imam Muhammad Bin Isma'il Kahlani al-Shan'ani, Subul al-Salam, (Bandung : Maktabah
Dahlan, tt), Juz III, hlm. 109.
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derivasinya sebanyak lebih kurang dalam 17 ayat. Yang dimaksud dengan nikah

dalam konteks pembicaraan ini adalah ikatan (aqad ) perkawinan.3

Lebih jauh dalam al-Qur’an, istilah perkawinan yang biasa disebut

dengan نكاح dan surat al-Nisa’ ; 3 dan al-Nur ; 32 dengan kata) (perjanjian)میثاق

misaq dalam surat al-Nisa’ ; 21). Nikah ada yang mengartikan sebagaiإتفاقittifaq

(kesepakatan) dan محالطت mukhalathat (percampuran), dan ada pula yang

mengartikan dengan arti sebenarnya bahwa nikah berarti

dham”(menghimpit), atau “menindih”. Sementara arti kiasan nikah berarti“ضام

وطء “wathaa” (setubuh) atau “aqad” (mengadakan perjanjian pernikahan).

Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan “nikah” lebih banyak dipakai

dalam arti kiasan dari pada arti yang sebenarnya. 4

Dalam masalah perkawinan, para ahli fiqh mengartikan nikah menurut

arti kiasan. Mereka berbeda pendapat tentang arti kiasan yang mereka pakai. Abu

Hanifah memakai arti “setubuh”, sedang al-Syafi’i memakai arti “mengadakan

perjanjian perikatan.” Apabila ditinjau dari segi adanya kepastian hukum dan

pemakaian perkataan “nikah” di dalam al-Qur’an dan Hadis-hadis Nabi, maka

“nikah” dengan arti “perjanjian perikatan” lebih tepat dan banyak dipakai dari

3Muhammad Fu’ad Abd al-Baqi’, Mu’jam al-Mufakhrasy li al-Alfazh al-Qur’an al-Karim,
(Kairo :, Maktabah Dar al-Salam, 2008), hlm. 332-333 dan 718. Lihat Ilmiy Zaadah Faidhullah al-
Husniy al-Maqdisiy, Fath al-Rahman Li Thalab Ayat al-Qur’an, (Indonesia : Maktabah Dahlan, tt),
hlM. 274.Raghib al-Isfahaniy, Mu’jam al-Mufradat li al-Alfazh al-Qur’an al-Karim, (Beirut : Dar al-
Fikr, 2007), hlm. 526.

4Musfir al-Jahrani, Poligami Dalam Berbagai Persepsi, (Jakarta : Gema Insani Pers, 1994),
hlm.  98. Ali Ahmad al-Jurjani, Hikmah al-Tasyre’ wa Falsafatuhu, (Beirut : Dar al-Fikri,1974), hlm.
11.
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pada “nikah” dengan arti “setubuh.”5 Ibnu Jinni pernah bertanya kepada Ali

mengenai arti ucapan mereka nakaha al-mar’ah : Dia menjawab ,(نكح المرأة)

فرقت العرب في االستعمال فرقاً لطیفاً حتى ال یحصل 
االلتباس، فإذا قالوا : نكح فالن فالنة : أرادوا أنھ تزوجھا 

م یریدوا وعقد علیھا، وإذا قالوا : نكح امرأتھ أو زوجتھ، ل
غیر المجامعة، ألنھ إذا ذكر أنھ نكح امرأتھ أو زوجتھ فقد 

6استغنى عن ذكر العقد، فلم تحتمل الكلمة غیر المجامعة

“Orang-orang Arab menggunakan kata nakaha dalam konteks yang
berbeda, sehingga maknanya dapat dipisahkan secara halus, agar tidak
menyebabkan kesimpangsiuran. Kalau mereka mengatakan nakaha fulan
fulanah, yang dimaksud adalah ia menjalin ikatan perkawinan dengan
seorang wanita. Akan tetapi apabila mereka mengatakan nakaha
imraatahu, yang mereka maksudkan tidak lain adalah persetubuhan.”

Atas dasar pengertian tersebut, sehingga dalam beberapa defenisi yang

dikemukakan oleh Ulama Fiqh bermakna demikian. Oleh karena itulah al-Karkhi

sebagaimana dikutip oleh Ali al-Shabuniy berkata bahwa yang dimaksud dengan

nikah adalah ikatan perkawinan, bukan persetubuhan. Dengan demikian bahwa

sama sekali tidak pernah disebutkan dalam al-Qur’an kata nikah dengan arti

5Abd. al-Rahman al-Jazairi, al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-’Arba’ah, (Mesir : al-Maktabah al-
Tijariyyah, 1969), hlm. 1-2. Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta :
Bulan Bintang, 1996), hlm. 12.

6Imam Fakhr al-Din al-Raziy, Mafatih al-Ghayb (Tafsir al-Kabir), (Beirut : Mu’assah al-
Risalah, tt), Juz VI, hlm. 59. Lihat Syaikh Muhammad al-Syarbini al-Khatib, al-Iqna’, (Beirut : Dar
al-Fikr, tt), Juz II, hlm. 115.Taqiyuddin, loc. cit. Abu Thayyib Muhammad Syamsul Haq, Awn al-
Ma’bud ‘An Syarh Sunan Abu Dawud, (Beirut : Dar al-Im al-Malayin, tt), Juz II, hlm. 39.
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wati’(وط karena al-Quran menggunakan kinayah. Penggunaan kinayah tersebut ,(ال

termasuk gaya bahasa yang halus.7

Beberapa definisi nikah yang dikemukakan ulama Fiqh sedikit berbeda,

tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun

redaksionalnya berbeda. Ulama Mazhab Syafi’i mendefinisikan nikah sebagai :

ُن إبَاَحةَ َوْطٍء بِلَْفِظ إْنَكاٍح أَْو أَنَّ النَِّكاحَ  تَْزِویٍج أَْو َعْقٌد یَتََضمَّ
8تَْرَجَمتِھِ 

Akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri

dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu.

Berbeda hal dengan ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan nikah sebagai:

ُجلِ ِحلَّ اَعْقٌد یُفِیدُ أَنَّ النَِّكاحَ  ِمْن اْمَرأٍَة لَْم یَْمنَْع ْستِْمتَاِع الرَّ
9ِمْن نَِكاِحھَا َمانٌِع َشْرِعيٌّ 

Akad yang memberikan faedah halalnya melakukan hubungan suami istri

antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan

syara’.

Definisi jumhur ulama menekankan pentingnya menyebutkan lafal yang

dipergunakan dalam akad nikah tersebut, yaitu harus lafal nikah, kawin atau yang

semakna dengan itu.10 Dalam definisi ulama Mazhab Hanafi, hal ini tidak

7Lihat Syaikh Ali al-Shabuni, Shafwat al-Tafasir, (Kairo : Maktabah Dar al-Salam, 2007), Juz
I, hlm. 285.

8Taqiyuddin, loc. cit. al-Syarbaini, loc. cit. Lihat al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris
al-Syafi’iy, al-Risalah, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz I, hlm. 161. al-Imam al-Syafi’y, al-Umm, (Beirut :
Dar al-Fikr, tt), Juz II, hlm. 120, Juz VII, hlm. 163.

9al-Syatibiy, op. cit., Juz II, hlm. 220. Muhammad ibn Shaleh al-‘Atsimin, Risalat al-Ushul
min al-Ilm al-Ushul, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz I, hlm. 74. al-Shan’aniy, op. cit., Jilid IV,  hlm. 4.

10Abu Abdillah al-Qurtubiy, op. cit., hlm. 16.
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diungkapkan secara jelas, sehingga segala lafal yang mengandung makna

halalnya seorang laki-laki dan seorang wanita melakukan hubungan seksual

boleh dipergunakan, seperti lafal hibah.11 Yang dapat perhatian khusus bagi

ulama Mazhab Hanafi, di samping masalah kehalalan hubungan seksual, adalah

tidak adanya halangan syara’ untuk menikahi wanita tersebut, misalnya, wanita

itu bukan mahram (mahram atau muhrim) dan bukan pula penyembah berhala.

Menurut jumhur ulama, hal-hal seperti itu tidak dikemukakan dalam definisi

mereka karena hal tersebut cukup dibicarakan dalam persyaratan nikah.12

Dari beberapa pendapat ulama Tafsir dan ulama Fiqh di atas dapat

dipahami bahwa perkawinan dalam pandangan Islam Pernikahan atau Perkawinan

adalah aqad (perjanjian suci) yang menghalalkan hubungan kelamin antara

seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, di mana hal

ini merupakan kebutuhan biologis manusia untuk memenuhi kebutuhan jasmani

dan rohani manusia yang bertujuan membentuk keluraga bahagia dan sejahtera

serta melanjutkan keturunan sebagai perwujudan melaksanakan dan mencontoh

sunnah Rasulullah SAW. Perkawinan sebagaimana dikemukakan di atas

nampaknya sejalan dengan pengertian yang terkandung dalam Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 :

11Ibid.
12Imam Abu Bakr bin Muhammad Abu Sahl al-Sarakhsyi al-Hanafiy, al-Mabsuth, (Beirut :

Dar al-Ilm al-Malayin, tt), Juz V, hlm. 450-451.



28

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa.13

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2 disebutkan

bahwa Pernikahan adalah :

Akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalizan untuk mentaati perintah

Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.14

2. Hukum dan Azas Perkawinan

Perkawinan yang disyari’atkan oleh Islam mempunyai beberapa segi di

antaranya :

a. Segi ibadah ; perkawinan mempunyai unsur ibadah. Melaksanakan

perkawinan berarti melaksanakan sebahagian dari ibadah dan berarti pula

telah menyempurnakan sebahagian dari agama. Rasullah mencela dengan

keras para sahabat yang ingin menandingi ibadatnya dengan cara ; berpuasa

setiap hari, bangun setiap malam untuk bertibadat, hidup menyendiri dan tidak

akan kawin, karena perbuatan yang demikian menyalahi sunnahnya,

sebagaimana dalam sabdanya :

13Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Arso Sastroatmodjo
dan Wasit Aulawi, Hukum Pernikahan di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), Cet. ke-1, hlm.
79.

14Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta
:Departemen Agama RI,  2001), hlm. 14.
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َعْن أَنٍَس أَنَّ نَفًَرا ِمْن أَْصَحاِب النَّبِىِّ صلى هللا علیھ وسلم 
رِّ  َسأَلُوا أَْزَواَج النَّبِىِّ صلى هللا علیھ وسلم َعْن َعَملِِھ فِى السِّ
ُج النَِّساَء. َوقَاَل بَْعُضھُْم الَ آُكُل اللَّْحَم.  فَقَاَل بَْعُضھُْم الَ أَتََزوَّ

َ َوأَْثنَى َعلَْیِھ. َوقَاَل بَْعُضھُْم الَ  أَنَاُم َعلَى فَِراٍش. فََحِمَد هللاَّ
فَقَاَل  َما بَاُل أَْقَواٍم قَالُوا َكَذا َوَكَذا لَِكنِّى أَُصلِّى َوأَنَاُم َوأَُصوُم 

ُج النَِّساَء فََمْن َرِغَب َعْن ُسنَّتِى فَلَْیَس ِمنِّى 15َوأُْفِطُر َوأَتََزوَّ

Bersumber dari Anas ra., bahwasanya ada sekelompok Sahabat bertanya
tentang para isteri Nabi, beliau bersabda, ”Demi Allah, sesungguhnya aku
benar-benar orang yang paling takut di antara kamu kepada Allah dan
orang paling taqwa di antara kamu kepadaNya, tetapi aku berpuasa,
berbuka, bersembahyang (ditengah malam), tidur dan aku mengawini
wanita. Maka barang siapa yang membenci sunnahku bukanlah ia
termasuk golongan (umat)ku”. (HR. Jama’ah).

2. Segi hukum; perkawinan merupakan suatu perjanjian yang kuat (QS. al-Nisa’;

21), dalam arti perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan dari

pihak-pihak yang berkepentingan dan akibat perkawinan, masing-masing

pihak terikat oleh hak dan kewajiban, bagi suami yang hendak berpoligami

ditentukan syarat-syaratnya, termasuk jika terjadi pemutusan hubungan

perkawinan harus melalui prosedur dan alasan-alasan kuat.

3. Segi sosial; perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa

saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga.

Karena itu Rasulullah SAW., melarang kerahiban, hidup menyendiri dengan

tidak kawin yang menyebabkan tidak mendapatkan keturunan, keluarga dan

15Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qushairiy al-Naisburiy, Shaheh Muslim, (Beirut:
Dar al-Fikr, 1992), Juz IV, hlm. 129.
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melenyapkan umat, sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah bersumber dari

Sa’id bin Utsman bin Mazh’un :

ِ َعْن َسْعٍد قَالَ  ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َعلَىلَقَْد َردَّ َرُسوُل هللاَّ َصلَّى هللاَّ
16ُعْثَماَن ْبِن َمْظُعوٍن التَّبَتَُّل َولَْو أَِذَن لَھُ َالْختََصْینَا

Bersumber dari Sa’ad Rasulullah telah mematahkan pendapat Utsman bin

Mazh'un untuk al-Tabattul (menjauhi wanita sebagaimana pendeta),

sekiranya boleh maka kami akan melakukannya. (HR. Ibnu Majah).

Menurut Sayuti Thalib, azas perkawinan dalam hukum Islam adalah

monogami. Ketentuan ini didasarkan QS. al-Nisa’ ayat 3:

َذلَِك أَْدنَى فَإِْن ِخْفتُْم أَالَّ تَْعِدلُوا فََواِحَدةً أَْو َما َملََكْت أَْیَمانُُكمْ 
أَالَّ تَُعولُوا

“Maka jika kamu takut tidak akan mampu berlaku adil, maka kawinlah

seorang istri saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu

lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”(QS. al-Nisa’ : 3).

Menurutnya, kelanjutan dari perkawinan monogamy, adalah perkawinan

poligami yaitu perkawinan seorang suami (laki-laki) dengan lebih dari seorang

istri.17 Kebalikan dari perkawinan poligami adalah poliandri yaitu seorang wanita

(istri) mempunyai lebih dari seorang laki-laki (suami). Perkawinan ini dilarang

oleh hukum Islam berdasarkan QS. al-Nisa ayat 24 yang menyebutkan bahwa

16Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Rabi'iy al-Qazwini, Sunan Ibn Majah,
(Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz, hlm.

17Sayuti Thalib, Azas Perkawinan Islam, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), hlm. 57-58.
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“janganlah kamu kawini seorang wanita yang sedang bersuami.” Dilihat dari

segi wanita yang bersangkutan, maka ketentuan ayat ini berupa larangan untuk

berpoliandri. Sedangkan dilihat dari segi seorang laki-laki yang akan

berpoligami, ayat ini berarti melarang berpoligami terhadap wanita yang sedang

bersuami.18

Azas monogami dalam hukum perkawinan di Indonesia didasarkan pada

ayat 3 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang pada asasnya bahwa dalam suatu

perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Sementara

larangan berpoliandri bagi seorang wanita, juga didasarkan pada ayat 3 Undang-

Undang tersebut yang menyatakan seorang wanita hanya boleh mempunyai

seorang suami. Undang-Undang No.1 Tahun 1974, meskipun menganut asas

monogamy, tetapi membuka kemungkinan bagi seorang suami untuk berpoligami

dengan syarat harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dengan disertai

alasan-alasan : (1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, (2) Istri

mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, (3) Istri tidak

dapat melahirkan keturunan, (4) Ada izin dari istri pertama,(5) Ada kepastian

bahwa suami mampu menjalin keperluan-keperluan hidup pada istri dan anak-

anaknya.19

18Ibid., hlm. 58.
19Lihat Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 5, dan Kompilasi

Hukum Islam, Buku I Tentang Perkawinan, Bab IX  Pasal 56-58.
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Sementara status hukum aqad nikah dalam tinjauan Hukum Islam,

sebagaimana ditulis oleh Ibrahim al-Jamal, dapat menjadi sunnah, wajib, makruh

ataupun haram tergantung kepada sebab-sebab atau alasan yang menjadi latar

belakang perkawinan tersebut, yaitu :

a. Sunnah, untuk menikah bila yang bersangkutan : (1) Siap dan mampu

menjalankan keinginan biologi dan (2) Siap dan mampu melaksanakan

tanggung jawab berumah tangga.

b. Wajib, apabila yang bersangkutan mempunyai keinginan biologi yang kuat,

untuk menghindarkan dari hal-hal yang diharamkan untuk berbuat maksiat,

juga yang bersangkutan telah mampu dan siap menjalankan tanggung jawab

dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. al-Nur ayat 33 :

ُ ِمْن فَْضلِِھ َوْلیَْستَْعفِِف الَِّذینَ  َال یَِجُدوَن نَِكاًحا َحتَّى یُْغنِیَھُُم هللاَّ
ا َملََكْت أَْیَمانُُكْم فََكاتِبُوھُْم إِْن َعلِْمتُْم  َوالَِّذیَن یَْبتَُغوَن اْلِكتَاَب ِممَّ
وا  اُكْم َوَال تُْكِرھُ ِذي آَتَ ِ الَّ اِل هللاَّ ْن َم وھُْم ِم ًرا َوآَتُ یِھْم َخْی فِ

اِة فَتَیَاتِكُ  َرَض اْلَحیَ وا َع نًا لِتَْبتَُغ ْم َعلَى اْلبَِغاِء إِْن أََرْدَن تََحصُّ
َ ِمْن بَْعِد إِْكَراِھِھنَّ َغفُوٌر َرِحیمٌ  ْنیَا َوَمْن یُْكِرھُّنَّ فَإِنَّ هللاَّ الدُّ

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian
(diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.
Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian,
hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui
ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian
dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu
paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka
sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan
duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya
Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka)
sesudah mereka dipaksa (itu). (QS. al-Nur : 33).
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c. Makruh, apabila yang bersangkutan tidak mempunyai kesanggupan

menyalurkan biologi, walaupun seseorang tersebut sanggup melaksanakan

tanggung jawab nafkah, dll, atau sebaliknya dia mampu menyalurkan biologi,

tetapi tidak mampu bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dalam

berumah tangga.

d. Haram, apabila dia mempunyai penyakit kelamin yang akan menular kepada

pasangannya juga keturunannya.20

3. Syarat dan Rukun Nikah/Perkawinan

Terlaksananya suatu perkawinan atau Akad Nikah, secara umum terdapat

beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu : (1) Adanya calon suami dan calon

isteri, (2) Wanita yang halal untuk dinikahi, (3) Sighat (ijab dan qabul bersifat

selamanya), (4) Adanya dua orang saksi, (5) Adanya kerelaan dari kedua belah

pihak atas pernikahan itu, (6) Identitas pelaku akad harus diungkapkan secara

jelas, dan (7) Adanya Wali. Dalam kompilasi hukum Islam, perkawinan

dinyatakan dalam pasal 6 tentang syarat perkawinan, di antaranya:

(1)Perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama, (2) Perkawinan harus

dicatat menurut peraturan perundangan, (3) Perkawinan harus didasarkan atas

persetujuan kedua calon mempelai, (4) Untuk melangsungkan pernikahan

seorang yang belum mencapai umur 21 harus mendapat izin orang tua.21

20Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah (Fikih Wanita), Terj. Oleh
Anshari Umar Sitanggal, (Semarang : Asy-Syifa’, 1991), hlm. 329.

21Abu Zahrah, Fiqh Islam, (Kairo : Dar al-Manar, tt), hlm. 336.
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Mengenai rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan menurut Hukum

Islam sebagaimana disimpulkan oleh Anshari Thayib adalah : (1)Adanya Calon

suami, (2) Adanya Calon istri, (3) Adanya 2 orang aksi, (4) Ijab dan qabul, dan

(5)Adanya Mahar/Mas Kawin.22 Sedangkan syarat shah nikah adalah :

(1)Persetujuan kedua mempelai, (2) Mahar atau maskawin, dan (3) Tidak boleh

melanggar larangan-larangan perkawinan umat Islam adalah pencatatan.23

4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Ulama fiqh mengemukakan beberapa tujuan dan hikmah perkawinan,

yang terpenting adalah dengan disyari’atkannya perkawinan tentu saja sangat

banyak mengandung hikmah dan manfaatnya.24 Abbas al-Mahmud al-Aqqad

mengemukakan bahwa perkawinan di samping bertujuan melestarikan keturunan

yang baik, juga untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih

sayangnya, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaannya, dan akan terjadi

perpaduan perasaan antara dua jenis kelamin. Sebab antara keduanya ada

perbedaan cita rasa, emosi kesanggupan mencintai, kecakapan dan lain-lain.25

Hikmah perkawinan sangat berkaitan erat dengan tujuan manusia diciptakannya

ke muka bumi. Ali Ahmad al-Jurjani menjelaskan :

Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan untuk memakmurkan bumi, di
mana bumi dan segala isinya diciptakan untuk kepentingan manusia. Oleh
karena itu, demi kemakmuran bumi secara lestari, kehadiran manusia

22 Anshari Thayib, loc. cit.
23 Ibid.
24 Tim Penyusun Depag RI, op. cit., hlm. 1329.
25Lihat Abbas al-Mahmud al-Aqqad, al-Mar’ah fĩ al-Qur’ân, (Kairo: Nahdhah Misr, 2003),

hlm. 101.
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sangat diperlukan sepanjang bumi masih ada. Pelestarian keturunan
manusia merupakan sesuatu yang mutlak, sehingga eksistensi bumi di
tengah-tengah alam semesta tidak menjadi sia-sia. Pelestarian manusia
secara wajar dibentuk melalui perkawinan. Oleh karena itu, demi
memakmurkan bumi, perkawinan mutlak diperlukan. Ia merupakan syarat
mutlak bagi kemakmuran bumi. Kehidupan manusia laki-laki tidak akan
rapi, tenang dan mengasyikkan, kecuali dikelola dengan sebaik-baiknya.
Itu bisa diwujudkan jika ada tangan trampil dan professional, yaitu
tangan-tangan lembut kaum permpuan, yang memang secara naluriyah
mampu mengelola rumah tangga secara baik., rapi dan wajar. Karena itu
perkawinan disyari’atkan bukan hanya demi memakmurkan bumi, tetapi
tak kalah penting adalah supaya kehadiran manusia yang teratur dan rapi
dapat tercipta. Kehadiran perempuan di sisi lelaki (suami) melalui
perkawinan sangatlah penting.26

Adapun hikmah yang terkandung dalam suatu perkawinan, di antaranya

adalah  : (1) Menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar,  (2) Cara paling

baik untuk mendapatkan anak dan mengembangkan keturunan secara sah,

(3)Menyalurkan naluri kebapakan dan keibuan, (4) Memupuk rasa tanggung

jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak-anak, sehingga memberi

motivasi yang kuat bagi seseorang untuk membahagiakan orang-orang yang

menjadi tanggung jawabnya, (5)Membagi tanggung jawab antara suami dan

isteri, yang selama ini mungkin hanya  dipikul oleh masing-masing pihak,  (6)

Menyatukan dua keluarga besar, sehingga hubugan silaturrahmi semakin kuat

dengan demikian akan terbentuk keluarga baru yang lebih banyak, dan

(7)Memperpanjang usia.27

26Ali Ahmad al-Jurjawi, Hikmah al-Tasyre’ wa Falsafatuhu (Filsafah dan Hikmah Hukum
Islam), Terjemahan Oleh Hadi Mulyo dan Sobahus Surur, (Semarang: Asy-Syifa, 2000), hlm. 102.

27Lihat Ibnu Rusyd al-Hafid, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, (Semarang:
Asy-Syifa, 1999), Juz I, hlm. 665.
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Secara alami, naluri yang sulit dibendung oleh setiap manusia dewasa

adalah naluri seksual. Islam ingin menunjukkan bahwa yang membedakan

manusia dengan hewan dalam menyalurkan naluri seksual adalah melalui

perkawinan, sehingga segala akibat negatif yang ditimbulkan oleh penyaluran

seksual secara tidak benar dapat dihindari sedini mungkin. Oleh karena itu,

ulama fiqh menyatakan bahwa pernikahan merupakan satu-satunya cara yang

benar dan sah dalam menyalurkan naluri seksual, sehingga masing-masing pihak

tidak merasa khawatir akan akibatnya. Inilah yang dimaksudkan Allah SWT

dalam firman-Nya:

َوِمْن آَیَاتِِھ أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِتَْسُكنُوا إِلَْیھَا 
ةً َوَرْحَمةً إِنَّ فِي َذلَِك َآلَیَاٍت لِقَْوٍم یَتَفَكَُّرونَ  َوَجَعَل بَْینَُكْم َمَودَّ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih
sayang supaya kamu menjadi orang-orang yang berfikir.” (QS. al-Rum :
21 ).

Berkaitan dengan hal itu, Rasulullah SAW bersabda :

ِ أَنَّ النَّبِىَّ َعْن جَ  َرأَى -صلى هللا علیھ وسلم-ابِِر ْبِن َعْبِد هللاَّ
إِنَّ اْمَرأَةً فََدَخَل َعلَى َزْینََب فَقََضى َحاَجتَھُ َوَخَرَج َوقَالَ 

اْلَمْرأَةَ تُْقبُِل فِى ُصوَرِة َشْیطَاٍن َوتُْدبُِر فِى ُصوَرِة َشْیطَاٍن 
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ةً فَْلیَأِْت أَْھلَھُ فَإِنَّ َذلَِك یَُردُّ َما فِى فَإَِذا أَْبَصَر أََحُدُكُم اْمَرأَ 
28نَْفِسھِ 

Bersumber dari Jabir bin Abdullah…dan beliau bersabda, “Wanita itu
(dilihat) dari depan selalu menggoda, dari belakang juga demikian.
Apabila seorang lelaki tergoda oleh seorang wanita, maka datangilah
(salurkanlah kepada) istrinya, karena hal itu akan dapat menentramkan
jiwanya.” (HR. Muslim, Abu Dawud, dan al-Turmizi).

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa untuk memulai suatu perkawinan

ada beberapa langkah yang perlu dilalui dalam upaya mencapai cita-cita rumah

tangga sakinah. Langkah-langkah itu dimulai dari peminangan (khitbah) calon

istri oleh pihak laki-laki dan melihat calon istri; sebaliknya, pihak wanita juga

berhak melihat dan menilai calon suaminya itu dari segi keserasiannya

(kafaah).29 Sementara ini, menurut kebanyakan orang tujuan perkawinana ialah

menghalalkan hubungan kelamin antara pria dengan wanita. Anggapan itu

bukanlah merupakan tujuan perkawinan yang sempurna menurut Islam, sebab

masih ada tujuan perkawinan  yang utama yang terkandung dalam ajaran Islam,

di antaranya :

a. Untuk melanjutan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penerus

cita-cita, juga membentuk keluarga dan dari keluarga-keluarga itu membentuk

umat, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Pernyataan di atas sesuai dengan

firman Allah :

28Imam Muslim, op. cit., Jilid II, hlm. 11. Abu Isa Muhammad bin Isa al-Turmidzi, Sunan al-
Turmudziy, (Beirut : Dar al-Fikr, 1980), Juz IV, hlm. 464. Abu Dawud Sulayman bin al-Asy'ats al-
Sijistaniy, Sunan Abu Dawud, (Beirut : Dar al-Fikr, 1990), Juz I, hlm. 653.

29Ibrahim Muhammad al-Jamal, op. cit., hlm. 395.
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ُ َجَعَل لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا َوَجَعَل لَُكْم ِمْن  َوهللاَّ
أَْزَواِجُكْم بَنِیَن َوَحفََدةً َوَرَزقَُكْم ِمَن الطَّیِّبَاِت أَفَبِاْلبَاِطِل 

ِ ھُْم یَْكفُُروَن  یُْؤِمنُوَن َوبِنِْعَمِة هللاَّ
"Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan

menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu, dan

memberimu rizki dari yang baik-baik". (QS. al-Nahl : 72).

Nabi SAW sendiri telah menjelaskan tentang tujuan nikah ini, di antaranya :

ْبِن َمالٍِك قَاَل َكاَن َرُسوُل اللَِّھصلى هللا علیھ وسلم َعْن أَنَسِ 
ُجوا  یَأُْمُر بِاْلبَاَءِة َویَْنھَى َعِن التَّبَتُِّل نَْھیاً َشِدیداً َویَقُوُل  تََزوَّ

30اْلَوُدوَد اْلَولُوَد إِنِّى ُمَكاثٌِر األَْنبِیَاَء یَْوَم اْلقِیَاَمِة 

Bersumber dari Anas bin Malik ra., ia berkata, Rasulullah SAW.,
memerintahkan (umatnya) untuk menikah dan melarang membujang
dengan larangan yang keras dan beliau bersabda,, Nikahilah  wanita yang
dapat memberikan keturunan yang banyak, karena saya akan bangga
sebagai nabi yang memiliki umat yang banyak  dibandingkan nabi-nabi
lain di akhirat kelak.

Banyaknya jumlah keturunan mempunyai dampak positif, secara umum dan

khusus. Sehingga beberapa bangsa ada yang berkeinginan keras untuk

memperbanyak jumlah rakyatnya dengan memberikan iming-iming melalui

pemberian upah bagi orang yang beranak banyak.

b. Untuk memelihara naluri keibuan dan kebapakan, sehingga tumbuh saling

melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula

30Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, Musnad Imam Ahmad, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz
XXVI, hlm. 481. Abu Dawud, op. cit., Juz I, hlm. 625. Abu Abd al-Rahman Ahmad bin Ali bin Syuaib
bin Ali bin Sinan bin Bahr al-khurasani al-Qadi al-Nasa’iy, Sunan al-Nasa’iy, (Beirut: Dar al-Fikr, tt),
Juz VI, hlm. 65.
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perasaan-perasaan ramah, cinta dan kasih sayang. Hal ini sesuai dengan

firman Allah SWT :

َوِمْن آَیَاتِِھ أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِتَْسُكنُوا إِلَْیھَا 
ةً َوَرْحَمةً إِنَّ فِي َذلَِك َآلَیَاٍت لِقَْوٍم  َوَجَعَل بَْینَُكْم َمَودَّ

یَتَفَكَُّرونَ 
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih
sayang supaya kamu menjadi orang-orang yang berfikir.” (QS. al-Rum
: 21 ).

c. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT.

Mengerjakannya, sebagaimana sabda Nabi SAW :

ِ صلى هللا علیھ وسلم  یَا  ِ قَاَل قَاَل لَنَا َرُسوُل هللاَّ َعْن َعْبِد هللاَّ
ْج فَإِنَّھُ أََغضُّ  بَاِب َمِن اْستَطَاَع ِمْنُكُم اْلبَاَءةَ فَْلیَتََزوَّ َمْعَشَر الشَّ
ْوِم فَإِنَّھُ  لِْلبََصِر َوأَْحَصُن لِْلفَْرِج َوَمْن لَْم یَْستَِطْع فََعلَْیِھ بِالصَّ

31لَھُ ِوَجاءٌ 

Bersumber dari Abdullah bin Mas’ud ra., Rasulullah SAW telah
menyampaikan kepada kami seraya bersabda: wahai para pemuda, siapa
yang telah sanggup di antara kalian  ( lahir dan batin untuk kawin ) maka
kawinlah kamu, karena perkawinan itu akan dapat membatasi pandangan
dan memelihara  kehormatan ( kemaluan ), dan siapa yang belum sanggup
( untuk kawin ), maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa baginya
adalah obat (yang dapat mengurangi syahwat).

d. Sebagai benteng untuk dirinya sendiri demi memelihara moral dan kesucian.

Sebab : perkawinana menyediakan untuk diri seseorang satu benteng

31Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, Shaheh al-Bukahri, (Semarang :
Maktabah Toha Putra, 2003), Juz V, hlm. 195. Imam Muslim, op. cit., Juz IV, hlm. 128. al-Turmidzi,
op. cit., Juz IV, hlm. 392. Abu Dawud, op. cit.,, Juz IV, hlm. 150.
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pertahanan yang dibangun bagi kepuasan seksual sekligus sebagai kubu

perlindungan moral bagi dirinya. Dalam hal ini Allah SWT., telah

menyatakan:

ِ َعلَْیُكْم  َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن النَِّساِء إِالَّ َما َملََكْت أَْیَمانُُكْم ِكتَاَب هللاَّ
َوأُِحلَّ لَُكْم َما َوَراَء َذلُِكْم أَْن تَْبتَُغوا بِأَْمَوالُِكْم ُمْحِصنِیَن َغْیَر 

فَِریَضةً ُمَسافِِحیَن فََما اْستَْمتَْعتُْم بِِھ ِمْنھُنَّ فَآَتُوھُنَّ أُُجوَرھُنَّ 
 َ َوَال ُجنَاَح َعلَْیُكْم فِیَما تََراَضْیتُْم بِِھ ِمْن بَْعِد اْلفَِریَضِة إِنَّ هللاَّ

َكاَن َعلِیًما َحِكیًما
"Dan (diharamakan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali
budak-budak yang kamu miliki, (Allah telah menetapkan hukum itu)
sebagai ketetapannya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang
demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan
untuk berzina". (QS. al-Nisa' : 24)

B. Tinjauan Tentang Pernikahan Ulang Wanita Hamil Karena Zina Menurut

Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina Menurut KHI dan Fikih

Dalam pernikahan wanita hamil di luar nikah, para imam mazhab fiqh

berbeda pendapat, apakah wanita yang hamil itu boleh melangsungkan

perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain.

Tetapi ada pula pendapat imam mazhab yang tidak membolehkan wanita yang

hamil itu melangsungkan perkawinanya. Menurut Imam Abu Hanifah:
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نَا :َو ِعْنَد أَبِي َحنِیفَةَ  ُدوَن ِمْلِك النَِّكاحَجازَ اْلَحاِمِل ِمْن الزِّ
ةَ َعلَْیھَا. یَِمینِ الْ  نَا َال ِعدَّ َغْیَر أَنَّھُ َال یَِحلُّ أَنَّ اْلَحاِمَل ِمْن الزِّ

32.َحتَّى تََضَع َحْملَھَاَوْطُؤھَا

Wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-
laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain. Wanita hamil karena
zina itu tidak ada iddahnya, boleh melangsungkan perkawinan, tetapi
tidak boleh melakukan hubungan seks hingga dia melahirkan
kandungannya.

Menurut Imam al-Syafi’i:

ةَ فِْیِھ َویَِحلُّ  نَا فَإِنَّھُ الَ ِعدَّ اِمِل ِمَن التَّْزِوْیُج بِالحَ أمَّ َوْطُء الزِّ
نَا َوَوْطُءھَا َوِھَي َحاِمٌل َعلَى 33األَصّح الزِّ

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 menurut pendapat yang shahih.

Menurut Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal sama halnya dengan yang

dikawini dalam bentuk zina atau syubhat atau kawin fasid, maka dia harus

mensucikan diri dalam waktu yang sama dengan iddah.34 Untuk mendukung

pendapatnya, mereka mengemukakan alasan dengan sabda Nabi Muhammad

SAW :

32Abu Bakr bin Muhammad Abu Sahl al-Sarakhsyi al-Hanafiy, loc. cit.. Abd. Al-Rahman al-
Jazairi, loc. cit.

33Imam al-Syafi’y, loc. cit.. Taqiyuddin bin Abu Bakar, loc. cit.
34Ibnu Qudamah, loc. cit. Abu Abdillah al-Qurtubiy, loc. cit..
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ِ َواْلیَْوِم اآلِخِر أَْن یَْسقَِى َماَءهُ  َّ الَ یَِحلُّ ِالْمِرٍئ یُْؤِمُن بِا
 ِ َّ َزْرَع َغْیِرِه. یَْعنِى إِْتیَاَن اْلَحبَالَى َوالَ یَِحلُّ ِالْمِرٍئ یُْؤِمُن بِا

ْبِى َحتَّى یَْستَْبِرئَھَ  35اَواْلیَْوِم اآلِخِر أَْن یَقََع َعلَى اْمَرأٍَة ِمَن السَّ

”Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat
menyiramkan airnya (sperma) kepada tanaman orang lain, yakni wanita-
wanita tawanan yang hamil, tidak halal bagi seorang yang beriman
kepada Allah dan hari akhirat mengumpuli wanita tawanan perang sampai
menghabiskan istibra’nya (iddah) satu kali haid.” (HR.Imam Bukhari).

Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal mengambil kesimpulan dari

hadis tersebut, bahwa wanita hamil tidak boleh dikawini, karena dia perlu iddah.

Mereka memberlakukan secara umum, termasuk wanita hamil dari perkawinan

yang sah, juga wanita hamil dari akibat perbuatan zina. Adapun penentuan

larangan perkawinan wanita hamil tersebut berawal dari pendapat mereka yaitu,

wanita hamil karena zina tetap memiliki iddah, maka wanita hamil tidak boleh

melangsungkan perkawinan sampai dia melahirkan kandungannya. Status

perkawinan wanita hamil dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan

pada Bab VIII Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 yaitu :

1) Seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria
menghamilinya; 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan
pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu
kelahiran anaknya. 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat
wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang
dikandung lahir.36

35Imam Muslim, loc. cit. Imam al-Turmidzi, loc. cit. Abu Dawud, loc. cit.
36Arso Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, loc. cit. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan

Agama Islam, loc. cit.
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Pasal 53 ayat 2 KHI menyatakan bahwa perkawinan wanita hamil itu

benar-benar dilangsungkan ketika wanita itu dalam keadaan hamil. Sedangkan

kelahiran bayi yang dalam kandungannya tidak perlu ditunggu. Dalam KHI

perkawinan wanita hamil akibat perbuatan zina tidak mengenal iddah. Namun

perkawinan wanita hamil seperti pasal 53 ayat 1, hanya boleh dikawinkan dengan

laki-laki yang menghamilinya.37 Untuk mengetahui siapakah laki-laki yang

menghamili wanita itu sangat sulit, apalagi dihubungkan dengan pembuktian

menurut hukum Islam harus disaksikan oleh empat orang saksi. Pembuktian itu

semakin sulit apabila adanya usaha secara sengaja menutup-nutupi, atau orang

yang pernah menzinahi beberapa orang.

Pasal 53 ayat 1 dan 2 tersebut semacam ada sikap yang tidak konsisten.

Dikatakan demikian, karena apabila berpedoman kepada Pasal 53 ayat 2 KHI,

tersebut ternyata hanya berpedoman kepada formalitasnya saja, yaitu karena

wanita hamil tersebut belum pernah menikah, maka kemudian ketentuan yang

berlaku baginya adalah hak kegadisan, walaupun kenyataanya wanita itu telah

hamil. Kemudian pasal 53 ayat 3 menyatakan bahwa dengan dilangsungkannya

perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan lagi perkawinan ulang

setelah anak yang dikandung lahir. Adanya ketentuan bahwa perkawinan tersebut

tidak perlu diulangi lagi, maka menjadi isyarat bahwa perkawinan terdahulu telah

dinyatakan sah.38 Namun demikian, jika di kemudian hari, pasangan suami isteri

37Ibid.
38Ibid.
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yang sudah menikah karena wanitanya hamil di luar nikah, dan mengulangi

pernikahannya melalui tokoh-tokoh agama dan imam mesjid. Hukum akad nikah

yang kedua ini adalah mubah dan dalam akad nikah kedua ini pengantin pria

tidak wajib membayar mahar lagi. Nikah kedua ini juga tidak mempengaruhi

terhadap haqqut thalaq menurut pendapat yang shahih sebagaimana pendapat

Ibnu Hajar al-Asqalaniy :

ثَنَا أَبُو َعاِصْم َعْن یَِزْیِد اْبِن أَبِى  تَْیِن) َحدَّ (بَاُب َمْن بَایََع َمرَّ
ُعبَْیَدة َعْن َسلََمةَ رض. قَاَل : بَایَْعنَا النَّبِىَّ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ 
َوَسلََّم تَْحَت الشََّجَرِة فَقَاَل لِى اَالَ تَبَایََع قُْلُت قَْد بَایَْعُت 

ِل قَاَل َوفِى الثَّانِى َرَواهُ البَُخاِرى قَاَل یَاَرُسوَل هللاِ  فِى األَوَّ
اْبُن ُمنِْیر یُْستَفَاُد ِمْن ھََذا الَحِدْیِث أَنَّ إَِعاَدةَ َعْقِد النَِّكاحِ 
ِل ِخالَفًا لَِمن َزَعَم َذلَِك ِمَن  َوَغْیِرِه لَْیَس فَْسًحا لِْلَعْقِد األَوَّ

افِِعیَِّة قُْلُت الصَّ  ِحیُح ِعْنَدھُْم إِنَّھُ الَ یَُكْوُن فَْسًخا َكَما قَاَل الشَّ
38الجْمھُور

(Bab tentang orang yang melakukan transaksi jual beli dua kali) bercerita
kepadaku (Imam Bukhori) Abu Ashim dari Yazid ibn Abi Ubaidah dari
Salmah RA. Salmah berkata : “saya melakukan transaksi jual beli dengan Nabi
Muhammad SAW di bawah pohon, kemudian Rasul berkata padaku, apakah
kamu tidak melakukan akad transaksi? Saya telah melakukan akad wahai
Rasulullah pada waktu pertama, Nabi berkata; dan pada waktu yang kedua.”
Hadits riwayat al Bukhari. Ibn Munier berpendapat : Dari hadits ini dapat
diambil manfaat (kesimpulan hukum) bahwa mengulangi akad nikah atau
yang lainnya itu tidak merusak akad yang pertama berbeda dengan orang yang
menyangka bahwa hal itu dari ulama Syafi’iyyah. Penyusun kitab Fathul Bari
berkata : “ pendapat yang benar menurut ulama Syafi’iyyah, pernikahan itu
sah tidak merusak sebagaimana disampaikan oleh mayoritas ulama.”

38Imam al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalaniy, Ibnu Hajar al-Asqalaniy, Fath al-
Baari ‘An Syarh Shaheh al-Bukhari, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz XIII, hlm. 159.
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Akad nikah ulang yang dilakukan oleh masyarakat dengan mengundang

tokoh-tokoh agama atau imam mesjid untuk menikahkan  pasangan suami isteri yang

telah menikah karena wanitanya hamil di luar nikah, sama halnya dengan

tajdiidunnikah atau orang jawa sering mengistilahkan dengan mbangun nikah.

Menurut pendapat yang shahih, memperbarui nikah itu hukumnya jawaz (boleh) dan

tidak merusak pada akad nikah yang telah terjadi. Karena memperbarui akad itu hanya

sekedar keindahan (tajammul) atau berhati-hati (ihtiyath). Meski pendapat lain

mengatakan bahwa akad baru tersebut bisa merusak akad yang telah terjadi, namun

terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, ada kaedah Ushul Fiqih yang menyatakan

الخروج من الخالف مستحب (keluar dari khilaf (perbedaan) ulama itu dianjurkan).

Sebab, mayoritas pendapat ulama Syafi’iyyah berpendapat bahwa pernikahan

ulang tersebut boleh dilakukan sebatas keindahan (tajammul) atau berhati-hati

(ihtiyath), sebagai berikut :

ْوِج َعلَى ُصوَرِة َعْقٍد ثَاٍن َمثَالً الَ یَُكوُن  َد ُمَوافَقَِة الزَّ أَنَّ ُمَجرَّ
ْاألُولَى بَْل َوالَ ِكنَایَةَ فِیِھ َوھَُو اْعتَِرافًا بِاْنقَِضاِء اْلِعْصَمةِ 

ْوجِ ظَاِھٌر إِلَى أَْن قَالَ  ِد طَلٍَب ِمْن الزَّ َوَما ھُنَا فِي ُمَجرَّ
ٍل أَ  ْلھُ ْو اْحتِیَاطٍ لِتََجمُّ نَا َجَواُز …فَتَأَمَّ َوقِیَاُس َحْملِِھ َعلَى الزِّ
39!َمَعھُ أَْیًضا فَْلیُتَأَمَّلْ النَِّكاحِ التَّْجِدیدِ 

Sesungguhnya persetujuan murni suami atas aqad nikah yang kedua
(memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung
jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari

39Syihab al-Din Ahmad bin Hajar al-Haitami al-Makkiy, Tuhfah al-Muhtaaj Li Syarh al-
Minhaj, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz VII, hlm. 391. Abu Zakariya al-Anshari, Syarh al-Buhjah al-
Wardiyyah, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz XVI, hlm, 459.
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pengakuan tadi. Dan itu jelas, sedangkan apa yang dilakukan suami di sini
(dalam memperbarui nikah) semata-mata untuk memperindah atau
berhati-hati. Analogi ini menjadi dasar bolehnya memperbahrui nikah
bagi  wanita hamil karena zina. Oleh karena itu camkanlah! "

Yang menjadi alasan bagi orang yang membolehkan nikah ulang, yakni

dengan niat semata-mata memperindah atau agar mereka lebih berhati-hati dalam

menjaga pernikahan atau pernikahannya. Memang ada yang melarang untuk

melaksanakan nikah ulang, karena sesungguhnya pernikahan ulang itu

menunjukkan batalnya nikah pertama. Sehingga nikah ulang tersebut wajib

membayar mahar bagi mengurangi adaduth thalaq.

2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Hubungan Seks di Luar Nikah

Perbuatan zina sebagaimana didefinisikan oleh para ulama sebagai الوطا فئ 

بھة ك وش ن مل قبل خل ع (Memasukkan penis (zakar, bhs. Arab) ke dalam vagina (farj,

bhs. Arab) bukan miliknya (bukan istrinya) dan ada unsur syubhat (keserupaan

atau kekeliruan).40 Dari definisi zina ini, maka suatu perbuatan dapat dikatakan

zina apabila sudah memenuhi 3 (tiga) unsur ialah : (1) Adanya hubungan badan

(jimak) antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya, (2) Hubungan badan

tersebut bukan sebagai suami isteri yang sah, dan (3) Tidak ada keserupaan atau

kekeliruan dalam perbuatan hubungan badan tersebut. Berdasarkan pengertian ini

dapat diketahui bahwa anak zina adalah anak yang dihasilkan dari hubungan

haram yaitu hubungan badan antara dua orang laki-laki dan perempuan yang
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bukan sebagai suami isteri yang sah. Adapun status hukum zina sebenarnya telah

jelas disebutkan dalam al-Qur’an tentang haramnya perbuatan ini. Oleh karena

itu dalam makalah ini yang lebih difokuskan adalah status hukum anak zina.

Status anak zina menurut pandangan Islam adalah suci dari segala dosa, karena

kesalahan itu tidak dapat ditunjukkan kepada anak tersebut, tetapi kepada kedua

orang tuanya (yang tidak syah menurut hukum).41 Di dalam hadis disebutkan :

قَاَل قَاَل النَّبِىُّ صلى هللا علیھ َعْن أَبِى ھَُرْیَرةَ رضى هللا عنھ
َدانِِھ أَْو  وسلم ُكلُّ َمْولُوٍد یُولَُد َعلَى اْلفِْطَرِة، فَأَبََواهُ یُھَوِّ

َسانِھِ  َرانِِھ أَْو یَُمجِّ یُنَصِّ
Bersumber dari Abu Hurairah ia berkata, bahwasanya Rasulullah SAW.,

bersabda, Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah maka

orangtuanyalah yang akan menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi.

(HR. Bukhari, Muslim dan Ashab al-Sunan).42

Berdasarkan hadis tersebut suci dari segala dosa, karena kesalahan itu

tidak dapat ditunjukkan kepada anak tersebut, tetapi kepada kedua orang tuanya

(yang tidak syah menurut hukum). Oleh karena itu, anak hasil zina pun harus

diperlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran dan keterampilan

40M. Ali Hasan, Masail Fiqh al-Haditsah (Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam,
Terjemahan, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 80.

41Ibid., hlm. 81.

42Abu Abdillah al-Bukhari, Shaheh al-Bukhari, ( Semarang : Toha Putra, 2003), Juz VIII,
hlm. 142. Abu al-Husayn Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi, Imam Muslim, Shaheh Muslim, (Semarang :
Toha Putra, 2003), Juz I, hlm. 64. Imam Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, (Beirut : Dar al-Fikr, 2000),
Juz  II, hlm. 264.
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yang berguna untuk bekal hidupnya di masa depan. Tanggung jawab mengenai

segala keperluan anak itu, baik materil maupun spiritual adalah ibunya yang

melahirkannya dan keluarga ibunya itu.43 Mengenai status anak zina ini ada 2

pendapat, yaitu:

1) Menurut Imam Malik dan Syafi’i, anak yang lahir setelah enam bulan dari

perkawinan ibu bapaknya, anak itu dapat dinasabkan kepada bapaknya. Akan

tetapi jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan dari perkawinan ibu

bapaknya, maka dinasabkan kepada ibunya saja, karena diduga ibunya telah

melakukan hubungan badan dengan orang lain, sedangkan batas waktu hamil,

minimal enam bulan. Artinya tidak ada hubungan kewarisan antara anak zina

dengan ayahnya.

2) Menurut Imam Abu Hanifah, anak zina tetap dinasabkan kepada suami

ibunya tanpa mempertimbangkan waktu masa kehamilan si ibu.44

Islam menganggap zina sebagai tindakan pidana (jarimah) yang sudah

ditentukan sanksi hukumnya dan ketentuan ini sudah pasti. Sayyid Sabiq dalam

Fiqh Sunnah dengan tegas mengatakan, bahwa zina itu termasuk tindak pidana,

dengan alasan-alasan:

1) Zina dapat menghilangkan nasab dan dengan sendirinya menyia-nyiakan harta

warisan ketika orang tuanya meninggal dunia.

43M. Ali Hasan, op. cit., hlm. 82.

44Hujaimah Tahido Yanggo, Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer. (Jakarta :
Bulan Bintang, 2005), hlm. 36.
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2) Zina dapat menyebabkan penularan penyakit yang berbahaya bagi orang yang

melakukannya.

3) Zina merupakan salah satu sebab terjadinya pembunuhan.

4) Zina dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan meruntuhkan

eksistensinya.45

3. Akibat Hukum Hubungan Seks di Luar Nikah

Menurut hukum Islam anak yang lahir di luar perkawinan disebut juga

anak tabi’iy, anak itu secara hukum tidak memiliki hubungan nasab kepada

ayahnya, tetapi ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu yang melahirkan,

anak tersebut dinamakan juga anak zina dan anak lian. Dalam kitab-kitab fiqih

“anak zina” adalah anak hasil perbuatan zina.46 Zina adalah munculnya perbuatan

dalam arti yang sebenar-benarnya dari seorang yang baligh, berakal sehat, sadar

bahwa yang dilakukan perbuatan haram, dan tidak dipaksa. Dengan demikian

tidak disebut zina apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang belum

baligh, gila, tidak tahu keharamannya, dipaksa dan mabuk. Dalam kondisi seperti

45M. Ali Hasan, op. cit., hlm. 83.

46Asyari Abdul Ghofar, Pandangan Islam Tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil,
(Jakarta : PT Raja Grasindo Persada, 1996), hlm. 81.
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yang disebutkan kemudian perbuatan tersebut seperti yang diuraikan terdahulu,

disebut sebagai perbuatan syubhat.47

Wanita yang mengalami kehamilan diluar nikah menurut Kompilasi

Hukum Islam dapat disebabkan oleh : (1) Akibat hubungan dengan bekas

suaminya sewaktu belum terjadi perceraian (mati atau gugatan perceraian),

berarti anak yang ada dalam kandungannya itu merupakan keturnan yang sah,

dan (2) Akibat dari perbuatan zina. Seluruh mazhab fiqh, baik Sunni maupun

Syi'ah, sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan. Sebab QS.

al-Ahqaf ayat 15 menentukan bahwa batas masa kehamilan dan penyusuan

adalah tiga puluh bulan, yaitu :َوَحْملُھُ َوفَِصالُھُ ثََالثُوَن َشْھًرا (mengandungnya dan

menyapihnya yaitu tiga puluh bulan).48 Menyapih ialah menghentikan masa

penyusuan. Sedangkan dalam surat Luqman bahwa masa untuk menyusui

lamanya adalah dua tahun penuh:

ھُ َوْھنًا َعلَى َوْھٍن  ْنَساَن بَِوالَِدْیِھ َحَملَْتھُ أُمُّ ْینَا اْإلِ َوَوصَّ
فِي َعاَمْیِن أَِن اْشُكْر لِي َولَِوالَِدْیَك إِلَيَّ اْلَمِصیرُ َوفَِصالُھُ 

Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua ibu
bapknya; ibu telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang
bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam waktu dua tahun,
bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua ibu bapakmu, hanya kepada-
Kulah kamu kembali. (QS. Luqman : 14).

Berdasarkan ayat tersebut, jika waktu dua tahun kita kurangi waktu tiga

puluh bulan maka waktu yang tersisa adalah enam bulan dan itulah masa

47Muhammad Jawad, Fiqih Lima Mazhab, Terjemahan, (Jakarta : Lentera,  2001), hlm. 125.
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minimal kehamilan. Pendapat seperti ini banyak diperkuat oleh ahli kedokteran

dari luar negeri. Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak

sah, di mana waktu berhubungan badan antara perempuan dan laki-laki tersebut

belum terikat sebagai suami-istri, dan para ulama sepakat bahwa anak tersebut

tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya, jika anak itu dilahirkan kurang dari 6

bulan setelah akad nikah.49 Prihal zina dalam Islam tidak membedakan siapa

yang melakukan, masih jejaka, gadis, janda, duda atau sudah menikah dengan

laki-laki atau perempuan lain. Dengan demikian, yang dimaksud anak diluar

perkawinan dalam Kmpilasi Hukum Islam (KHI) adalah anak yang di lahirkan

diluar perkawinan yang sah, atau akibat hubungan yang tidak sah. Dalam

Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 Anak yang sah adalah : (1) Anak yang

dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, (2) Hasil pembuahan suami

istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.50

Menurut madzhab Maliki, Syafi’i dan Imam Hanbali, masa maksimal

kehamilan seorang wanita adalah empat tahun. Ulama’ madzhab ini

menyandarkan pendapat pada istri Ajlan hamil empat tahun. Anehnya istri

anaknya, Muhammad, juga hamil selama empat tahun, bahkan semua wanita

suku Ajlan hanil selama empat tahun pula.51 Konsekuensi dari pendapat para

imam mazhab di atas, apabila seorang wanita yang diceraikan oleh suami atau di

48Tim Penterjemah Depag RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Makkah al-Mukarramah :
Khadim al-Haramayn, 1991), hlm. 504.

49Fathur Rahman, dkk., Ilmu Waris, (Bandung, CV. l-Ma’arif, 1971), hlm. 220.
50Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Karya Anda, 2000), hlm.  66.
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tinggal mati suaminya, dan dia tidak kawin lagi dengan laki-laki lain lalu ia

melahirkan seorang anak, maka anak itu tetap dikaitkan nasabnya kepada bekas

suaminya, sekalipun masa kelahiran telah mencapai waktu dua tahun dari

perceraian itu.

Sementara menurut madzhab Syi’ah Imamiyah, mereka berbeda pendapat

tentang batas maksimal kehamilan. Mayoritas mereka berpendapat bahwa, batas

kehamilan adalah sembilan bulan. Yang lain mengatakan sepuluh bulan, dan

yang lain lagi mengatakan satu tahun penuh. Tetapi mereka bersepakat bahwa

batas maksimal kehamilan itu tidak boleh lebih satu jam dari satu tahun. Kalau

mereka ditinggal mati suaminya atau diceraikan suaminya. Pendapat ini di dasari

pada ucapan Imam Ja’far al-Shadiq berikut ini:

اذا طلق الرجل زوجھ وقالت : انا حبل, وجاءت ال آثر من 
52واحدة لم تصدق في دعواھاولو ساعة

Apabila seorang lai-laki menceraikan istrinya, lalu istrinya itu

mengatakan dirinya hamil dan menyodorkan anaknya sesudah satu tahun

lebih, sekalipun hanya satu jam, maka pengakuan itu tidak bisa

dibenarkan.

Dengan demikian, kalaupun anak lahir diluar batas maksimal atau lahir

kurang dari batas minimal masa kandungan (dalam rahim), maka suami ibunya

51Muhammad bin Qudamah, Ibnu Qudamah, al-Mughni, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Jilid VII,
hlm. 477.



53

dapat menolak mempunyai hubungan kebapakan dengan anak tersebut. Kalau ini

terjadi maka anak tersebut menjadi anak luar nikah. Namun kalau suami tidak

keberatan dan diam saja, maka anak tersebut mempunyai hubungan kebapakan

dengan suami ibu yang melahirkan.

Dari berbagai kutipan di atas, dapat kita pahami bahwa anak luar nikah

adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan diluar pernikahan yang sah yakni

dibuahi ketika bapak dan ibu belum terikat oleh perkawinan yang sah Mengenai

anak yang lahir karena zina para ulama sepakat bahwa anak tersebut masih

mempunyai hubungan nasab dengan ibunya, dan tanggung jawab ada pada

ibunya dan keluarga ibunya baik kepentingan moriil maupun sepirituil, demikian

juga dengan hak waris mewarisi hanya pada ibunya saja.53 Menurut Imam Malik

dan Imam Syafi’I jika seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang belum

pernah dikumpuli atau sudah pernah, jika dalam waktu kurang dari enam bulan

dari perkawinan, kemudian lahir setelah enam bulan maka anak itu dinasabkan

kepada bapaknya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka hanya

dinasabkan kepada ibunya, karena diduga ibunya telah melakukan persetubuhan

dengan laki-laki lain, sedang batas waktu hamil paling kurang enam bulan. Untuk

waktu enam bulan dimulai dari waktu berkumpul, bukan waku akad nikah.54

52Lihat Kitab-kitab : al-Jawahir, al-Masalik, al-Hadaiq, dan Kitab-kitab kraya ulama Syi’ah
lainnya.

53Asyari Abdul Ghofar, op. cit., hlm. 81.
54Fathur Rahman, op. cit., hlm. 221.
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Berbeda dengan pendapat tersebut di atas, Imam Abu Hanifah bahwa

wanita yang melahirkan tetap berada pada ranjang suaminya, sehingga

karenannya anak yang dilahirkan dapat dipertalikan nasabnya kepada ayahnya

sebagai anak sah.55 Hal ini Imam Abu Hanifah masalah tersebut ditinjau dari sisi

yuridis formil bukan dari segi adanya kemungkinan bersetubuh sebagaimana

yang dijadikan sebagai dasar berfikirnya Imam Malik dan Imam Syafi’i.

Pendapat beliau berdasarkan keumuman sabda Rasulullah SAW., : اْلَولَُد لِْلفَِراشِ 

(Anak itu dinasabkan kepada orang yang seketiduran /seranjang tidur).56 Dalam

hal kedudukan anak karena zina terhadap hak kewarisan telah diatur dalam

Kompilasi Hukum Islam pasal 186, yang berbunyi : “Anak yang diluar nikah

hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari

pihak ibunya.” Oleh sebab itu anak yang dilur nikah hanya mempunyai hubungan

kekerabatan (nasab) dengan ibunya, dengan itu status hukum anak tersebut tidak

bisa dipertalikan kepada ayahnya.57

4. Hubungan Sek di Luar Nikah Menurut Hukum Positif

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W.) menganut prinsip bahwa

hubungan seks karena zina yang dilakukan oleh seorang gadis dengan jejaka

karena suka sama suka, tidak diangap sebagai perbuatan zina, dalam Kitab

Undang-undang Hukum Perdata (B.W.) Pasal 27 yang menyatakan bahwa dalam

55Muhammad Jawad al-Mughniyah, op. cit., hlm. 287.
56Imam al-Bukhari, op. cit., Juz VIII, hlm. 199.
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waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang

perempuan sebagai istri, seorang perempuan hanya satu laki-laki sebagai

suaminya.58 Menurut pasal tersebut di atas perzinaan itu terjadi apabila salah satu

dari pasangan berbuat zina sudah berstatus mempunyai istri atau suami. Anak

luar nikah menurut Hukum perdata (B.W.) terdapat 2 jenis anak luar nikah:

pertama, anak yang dilahirkan dari ayah dan ibu antara orang-orang yang mana

tidak ada larangan untuk nikah. Kedua, anak yang lahir dari ayah dan ibu yang

dilarang untuk kawin, karena sebab-sebab yang ditentukan oleh Undang-undang,

atau jika salah satu dari ayah atau ibu di dalam perkawinan dengan orang lain.59

Mengenai anak lahir karena zina adalah anak yang dilahirkan dari seorang

perempuan yang dibenahi oleh seorang laki-laki, sedang laki-laki atau

perempuan itu masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Sedang untuk

anak sumbang adalah anak yang lahir dari seorang ibu, yang dilarang kawin

menurut undang-undang dengan laki-laki yang membenihi anak itu. Dalam hal

status hukum anak yang dilahirkan dari perbuatan zina dan sumbang tidak

diperkenankan untuk diakui orang yang berbuat zina, kecuali dapat dispensasi

dari Presiden sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (B.W.) pasal 283 menyatakan bahwa Sekalian anak yang dibuahi dalam

57Abdurrahman, op. cit., hlm. 178.
58Subeki dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Pradnya

Paramita, 2001), hlm. 8.
59Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, (Jakarta, Renika Cipta,

1997), hlm. 144.
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dalam zina ataupun dalam sumbang, sekali-kali tidak boleh diakui, kecuali

kecuali terhadap yang terakhir ini apa yang ditentukan dalam pasal 273.60

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W.) pasal 272

Berbunyi:

Kecuali anak yang dibenihi dalam zina atau dalam sumbang, tiap-tiap
anak yang dibuahkan diluar perkawinan, dengan kemudian kawinnya
bapak dan ibunya, akan menjadi sah apabila kedua orang itu sebelum
kawin menurut ketentuan-ketentuan atau apabila pengakuan itu dilakukan
dalam akta perkawinan sendiri.61

Berkenaan dengan pasal di atas, dapat ditegaskan bahwa anak luar nikah

yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oeh seorang ibu, akan tetapi ia

tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan yang

sah dan tidak termasuk anak dan anak sumbang. Begitu juga dengan hukum adat

yang hampir mirip dengan hukum perdata umum apabila seorang hamil diluar

nikah maka laki-laki yang menghamilinya harus mengawani wanita yang

dihamilinya dengan maksud agar anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang

sah, sehingga anak itu menjadi anak yang sah.62

Anak luar nikah yang dapat mewarisi adalah anak yang diakui dengan sah

oleh bapak dan ibu karena menurut system yang terdapat dalam Kitab Undang-

undang Hukum Perdata (B.W.), dengan asas bahwa ia mempunyai hubungan

hukum dengan pewaris, yang berhak menerima warisan menurut undang-undang

60Ibid., hlm. 70.
61Ibid., hlm. 68.
62Soeroo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, (Jakarta, PT. Toko Gunung

Agung, 1995), hlm. 113.
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dan hubungan hukum tersebut lahir karena adanya pengakuan.63 Sedang untuk

anak zina dan anak sumbang tidak dapat mewarisi, tetapi undang-undang

memberikan hak untuk menuntut pemberian nafkah seperlunya, dan besaran

nafkah sesuai dengan kemampuan ibu dan bapaknya. Pengakuan ini adalah suatu

hal pengesahan orang tua terhadap anak yang lahir di luar perkawinan, dan

pengesahan ini hanya dapat dilakukan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (B.W.) pasal 272, sedang untuk pengakuan terhadap anak luar

nikah dimuat dalam pasal 281 yang berbunyi:

Pengakuan terhadap anak luar nikah dapat dilakuakan melalui : (1) Dalam
akta kelahiran si anak, (2) Dalam akta perkawinan ayah dan ibu kalau
kemudian kawin, (3) Dalam akta yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil
dan kemudian dibukukan dalam daftar kelahiran menurut tanggal
dibuatnya akta tadi, dan (4)Dalam akta otentik lain. Dalam hal ini tiap-
tiap orang yang berkepentingan dapat menuntut supaya pengakuan ini
dicatat dalam kata kelahiran anak.64

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W.) pasal 272

dapat ditegaskan bahwa anak luar nikah yang dapat diakui adalah anak yang

dilahirkan oleh seorang ibu tetapi mereka tidak dibenihkan oleh seorang pria

yang berada dalam ikatan perkawinan dan tidak termasuk dalam kelompok anak

zina dan anak sumbang. Sedang anak karena zina yang tidak diakui ialah anak

yang termasuk dalam kelompok anak zina dan anak sumbang.65

63R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Intermasa, 1995), hlm. 49.
64R. Subekti dan Titrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; (Burgelijk Wetboek)

dengan tambahan undang-undang Agraria dan Undang-Undang Perkawian, (Jakarata, Pradnya
Paramita, 2001), hlm. 69.

65Ibid., hlm. 68.
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Terkait dengan anak karena zina yang dapat mewarisi adalah anak yang

diakui dengan sah oleh kedua ibu bapaknya karena menurut Kitab Undang-

undang Hukum Perdata (B.W.) asasnya adalah, bahwa mereka mempunyai

hubungan hukum dengan pewaris yang berhak menerima harta warisan menurut

undang-undang dan hubungan hukum tersebut karena adanya pengakuan dari

kedua orang tuanya. Oleh karena itu dengan adanya pengakuan dari ibu dan

bapaknya, maka anak itu tetap mempunyai ibu dan bapak meskipun bukan anak

yang sah dari mereka, walaupun itu merupakan anak yang diakui. Akan tetapi

apabila pengakuan hanya oleh ibu saja, maka anak itu hanya mempunyai ibu

saja, dan tidak mempunyai bapak karena yang mengakui sebagai anak adalah ibu

saja. Dengan demikian, anak karena zina dapat menerima warisan dari ibu dan

bapaknya kalau ada pengakuan dari ibu dan bapak sebagai anak yang sah dan

hanya dapat dibuktikan dengan akta otentik. Untuk kewarisan anak luar kawin,

sistem yang dianut dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (B.W.) adalah

system Romawi, oleh sebab itu anak yang lahir diluar perkawinan yang telah

diakui oleh kedua orang tua secara sah. Dengan mutlak mendapatkan hak waris

hal ini termuat dalam pasal 916 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang

menyatakan bahwa “Bagian mutlak anak diluar kawin yang telah diakui dengan

sah, adalah setengah dari bagian yang menurut Undang-undang sedianya harus

diwarisinya dalam pewarisan karena kematian.”66

66Ibid., hlm. 70.
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Kedudukan anak karena zina menurut Kiatab Undang-Undang Hukum

Perdata, ditetapkan pada pasal 873 yang berbunyi :

Jika salah sorang keluarga sedarah tersebut meninggaldunia dengan tidak
meninggalkan sanak saudara dalam derajat yang mengizinkan kewarisan,
maupun suami istri yang hidup lebih lama, maka sianak luar kawin
berhak menuntut warisan untuk dirinya sendiri dengan mengesampingkan
negara.” Sedang anak zina dan anak sumbang tidak dapat mewarisi, akan
tetapi bagi mereka diberikan hak untuk menuntut pemberian nafkah
seperlunya, dan besar nafkah sesuai dengan kemampuan ibu dan
bapaknya.67

Dengan demikian, hak anak ada pada setiap anak tidak membedakan

anak-anak itu anak sah ataupun anak yang mempunyai hukum kekeluargaan pada

ibunya dan keluarga ibunya saja (anak zina atau anak luar nikah). Perbedaan itu

hanya pada anak luar nikah itu mempunyai hak dan kaitannya dengan ibunya dan

keluarga ibunya, sedangkan anak sah atau anak yang mempunyai bapak

mempunyai hubungan kebapakan dia mempunyai hubungan dengan keluarga

dari ibu dan bapaknya.

C. Tinjauan Tentang Persepsi Masyarakat

1. Pengertian Masyarakat

Masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu musyarak, yang memiliki arti

sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau terbuka.

Masyarakat terdiri atas individu-individu yang saling berinteraksi dan saling

tergantung satu sama lain atau disebut zoon polticon. Masyarakat yang berarti

pergaulan hidup manusia sehimpun orang yang hidup bersama dalam sesuatu
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tempat dengan ikatan aturan tertentu, juga berarti orang, khalayak ramai.”

Masyarakat itu sendiri adalah kelompok manusia yang anggotanya satu sama lain

berhubungan erat dan memiliki hubungan timbal balik.68

Hasan Sadily merumuskan pengertian masyarakat sebagai “Kesatuan yang

selalu berubah, yang hidup karena proses masyarakat yang menyebabkan terjadi

proses perubahan itu.”69 Sedangkan menurut Plato “masyarakat merupakan

refleksi dari manusia perorangan.” Suatu masyarakat akan mengalami

keguncangan sebagaimana halnya manusia perorangan yang terganggu

keseimbangan jiwanya yang terdiri dari tiga unsur yaitu nafsu, semangat dan

intelegensia.70

Masyarakat merupakan lapangan pergaulan antara sesama manusia. pada

kenyataannya masyarakat juga dinilai ikut memberi pengaruh terhadap berbagai

aspek kehidupan dan perilaku manusia yang menjadi anggota masyarakat

tersebut. Atas dasar pertimbangan ini, maka pemikiran tentang masyarakat

mengacu pada penilaian bahwa:

a. Masyarakat merupakan kumpulan individu yang terikat oleh kesatuan dari

berbagai aspek seperti latar belakang budaya, agama, tradisi kawasan

lingkungan dan lain-lain.

67Sudarsono, Hukum Waris dan Sistem Bilateral, (Jakarta : Renika Cipta, 2004), hlm. 90.

68WJS. Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia,  (Jakarta: Pustaka  Panjimas,
1994), hlm. 86.

69Hassan Sadzily, Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993),
hlm. 50.
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b. Masyarakat terbentuk dalam keragaman adalah sebagai ketentuan dari Allah,

agar dalam kehidupan terjadi dinamika kehidupan sosial, dalam interaksi antar

sesama manusia yang menjadi warganya.

c. Setiap masyarakat memiliki identitas sendiri yang secara prinsip berbeda satu

sama lain.

d. Masyarakat merupakan lingkungan yang dapat memberi pengaruh pada

pengembangan potensi individu.71

Dari beberapa penjelasan yang telah dijelaskan di atas, dapatlah dipahami

bahwa pengertian masyarakat yang penulis maksudkan ialah sekelompok

manusia yang terdiri di dalamnya ada keluarga, masyarakat dan adat kebiasaan

yang terikat dalam satu kesatuan aturan tertentu. Suatu kajian yang merupakan

masalah sosial belum tentu mendapat perhatian yang sepenuhnya dari

masyarakat. Sebaliknya, suatu kejadian yang mendapat sorotan masyarakat, yang

belum tentu merupakan masalah sosial. Angka tinggi pelanggaran lalu lintas,

mungkin tidak terlalu diperhatikan masyarakat. Akan tetapi, suatu kecelakaan

kereta api yang meminta korban banyak lebih mendapat sorotan masyarakat.

Suatu problem yang merupakan manifestasi sosial problem adalah kepincangan-

70Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),
hlm. 29.

71H. Jalaluddin, Teologi Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 86-87.
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kepincangan yang menuntut keyakinan masyarakat dapat diperbaiki, dibatasi atau

bahkan dihilangkan.72

2. Pengertian Persepsi dan Ruang Lingkupnya

Menurut Robbins dalam Suharnan, persepsi adalah proses yang digunakan

individu mengelola dan menafsirkan kesan indera mereka dalam rangka

memberikan makna kepada lingkungan mereka.73 Meski demikian apa yang

dipersepsikan seseorang dapat berbeda dari kenyataan yang obyektif. Menurut

Daviddof, persepsi adalah:

“Suatu proses yang dilalui oleh suatu stimulus yang diterima panca indera

yang kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga individu

menyadari yang diinderanya itu.”74

Atkinson dan Hilgard sebagaimana dikutip Suharnan, mengemukakan

bahwa persepsi adalah:

“Proses di mana kita menafsirkan dan mengorganisasikan pola stimulus
dalam lingkungan. Sebagai cara pandang, persepsi timbul karena adanya
respon terhadap stimulus. Stimulus yang diterima seseorang sangat
komplek, stimulus masuk ke dalam otak, kemudian diartikan, ditafsirkan
serta diberi makna melalui proses yang rumit baru kemudian dihasilkan
persepsi.”75

Dalam perspektif psikologis, persepsi adalah suatu proses

menginterpretasi atau menafsirkan informasi yang diterima lewat alat indera

72Soerjono Soekanto, op. cit., hlm. 59-61.
73Suharnan, Psikologi Kognitif,  (Surabaya:  Penerbit  Srikandi,  2005), hlm. 24.
74Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Jogjakarta: Andi Offset, 2007), hlm. 20.

75Suharnan, op. cit., hlm. 25.
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manusia; indera mata dalam melihat gambar dan membaca, mendengarkan suara

atau informasi auditif dan sebagainya. Dalam persepsi, pengetahuan yang telah

dimiliki (yang disimpan dalam ingatan) dipakai sebagai bahan untuk menangkap,

mendeteksi dan menginterpretasi rangsangan yang masuk lewat alat indera

manusia.76 Dengan demikian perbedaan kekayaan pengetahuan seseorang sangat

berpengaruh dalam menangkap, mendeteksi dan menginterpretasi terhadap

sesuatu yang dihadapi. Dalam perspektif psikologis, William James mengatakan

bahwa persepsi adalah “the consceiousness of particular material things present

to sense” (kesadaran tentang benda-benda material khusus yang hadir dalam

dunia pengertian).77

Selanjutnya, kombinasi proses-proses kegemparan otak (sensational

brain-processes) dan proses-proses ingatan otak (reproductive brain-processes)

merupakan proses yang mengisi muatan persepsi seseorang.78 Ini berarti,

kemampuan otak seseorang dalam mengolah dan mengingat kembali terhadap

stimulus (rangsangan) indera yang pernah terekam sangat berpengaruh terhadap

hasil persepsi seseorang yang bersangkutan. Dengan demikian, dalam perspektif

psikologis, yang disebut “persepsi” adalah, pertama, kesadaran seseorang tentang

hal-hal yang masuk (stimulus) lewat alat indera (melihat, mendengar, membaca).

Kedua, terjadi proses penangkapan, pendeteksian, penginterpretasian terhadap

76Ibid., hlm. 26.
77William James Cunningham, Psychology, Briefer Course, (New York: Gardner Murphy,

1962), hlm. 318. Bimo Walgito, ibid., hlm. 21.
78William James, ibid., hlm. 319.
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stimulus tersebut. Ketiga, hasil penangkapan, pendeteksian, dan interpretasi

stimulus banyak dipengaruhi oleh kemampuan otak seseorang dalam mengolah

dan mengingat kembali stimulus yang ada serta kekayaan pengetahuan orang

sebelumnya.79

Persepsi psikologis ini dalam prakteknya dapat melebar ke persepsi sosial

(social perception). Menurut W.A. Gerungan, persepsi sosial adalah kemampuan

melihat dan memahami secara cepat pada perasaan, sikap, dan kebutuhan orang

lain. Pengertian persepsi sosial seperti itu akan lebih nampak jelas kalau dikaitkan

dengan masalah kepemimpinan.80 Berpangkal dari pengertian persepsi sosial di

atas inilah yang akan dipakai dalam konteks penelitian ini. Ada dua kata kunci

untuk memahami konstruksi “persepsi sosial” tersebut, yaitu: sikap dan

kebutuhan. Yang dimaksud dengan sikap adalah tindakan sebagai hasil (produk)

dari proses sosialisasi, di mana seseorang menampakkan reaksi sesuai dengan

rangsang (stimulus) yang diterimanya.81 Menurut Mar’at, dalam sikap tersebut

terdapat faktor penilaian, sebab memang nilai (value) yang menyebabkan

terjadinya konsistensi organisasi tingkah laku seseorang. Sudah tentu dangkal-

dalam dan tumpul-tajamnya penilaian ini akan banyak dipengaruhi oleh

79W.A. Gerungan, Psikologi Sosial, (Bandung: Eresco, 1980), hlm. 137.
80Ibid., hlm. 138.
81Mar’at, Sikap Manusia, Perubahan Serta Pengukurannya, (Jakarta: Ghalia Indonesia,

1981), hlm.  9.



65

pengetahuan yang telah dimiliki seseorang ketika seseorang dihadapkan kepada

sesuatu objek.82

Dalam faktor penilaian tersebut, unsur paling dasar yang harus ada adalah

unsur kesan, atau tangkapan awal sebagai hasil pengamatan yang bernuansa

spekulatif. Kesan ini makin menguat manakala secara eksternal memperoleh

pembenaran, misalnya saja berupa bukti fakta sosial yang mendukungnya.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan istilah “kebutuhan” ialah dorongan agar

terpenuhi sesuatu sebagai akibat dari motivasi yang menyertainya. Salah satu

motivasi yang menjadi faktor pemicu kebutuhan adalah faktor idealisasi, yakni

terpenuhinya harapan aktualisasi diri secara ideal, terutama dalam menghadapi

masa depan yang cenderung berubah.83

Dalam idealisasi tersebut terdapat potensi yang bekerja pada diri setiap

orang, yaitu proses-proses kreatif yang antara lain berupa gagasan. Yang

dimaksud gagasan di sini adalah sebuah konstruk kognitif yang tergambar secara

jelas berdasar modal pengetahuan yang dimiliki sebelumnya yang dalam konstruk

kognitif tersebut tergambar jaminan kebutuhan yang lebih baik. Dalam konsep

gagasan seperti ini, individu berhasrat untuk berhasil memiliki kompetensi dan

kendali terhadap efek lingkungannya.84 Dengan demikian pengertian “persepsi”

yang diangkat dalam penilitian ini adalah kemampuan melihat suatu obyek

82Ibid., hlm. 11 dan 17. Suharnan, loc. cit.
83Ibid., hlm. 23 dan 25. Maslow, Psychology Today, (New York: Oxford University Press,

1992), hlm. 31.
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berdasar penilaian yang berupa kesan yang berkembang serta idealisasi yang

berupa gagasan yang muncul. Dari gagasan ini muncul sikap dan tindakan sebagai

hasil (produk) dari proses sosialisasi, di mana seseorang menampakkan reaksi

sesuai dengan rangsang (stimulus) yang diterimanya. Dalam sikap tersebut

terdapat faktor penilaian, sebab memang nilai (value) yang menyebabkan

terjadinya konsistensi organisasi tingkah laku seseorang. Penilaian ini akan

banyak dipengaruhi oleh pengetahuan yang telah dimiliki seseorang ketika

seseorang dihadapkan kepada sesuatu objek.

D. Konsep Operasional

Berdasarkan tinjauan teori di atas, maka terkait dengan persepsi

masyarakat tentang pernikahan wanita hamil karena zina di Kabupaten Rokan

Hulu secara operasional dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persepsi masyarakat tentang pernikahan wanita hamil karena zina di

Kabupaten Rokan Hulu, indikator yang digunakan mencakup:

a. Pengetahuan masyarakat tentang dasar hukum pernikahan wanita hamil

karena zina di Kabupaten Rokan Hulu,

b. Pengetahuan masyarakat tentang status hukum pernikahan wanita hamil

karena zina di Kabupaten Rokan Hulu,

c. Pengetahuan masyarakat tentang akibat hukum pernikahan wanita hamil

karena zina bagi anak di Kabupaten Rokan Hulu,

84Koeswara, Motivasi, Teori Dan Penelitiannya, (Bandung: Angkasa, 1989), hlm. 6.
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d. Pengetahuan masyarakat tentang dampak sosial pernikahan wanita hamil

karena zina bagi pasangan suami dan isteri di Kabupaten Rokan Hulu,

e. Penilaian masyarakat terhadap pasangan suami isteri pernikahan wanita

hamil karena zina di Kabupaten Rokan Hulu,

f. Penilaian masyarakat terhadap status hukum anak yang dilahirkan dari

pasangan pernikahan wanita hamil karena zina di Kabupaten Rokan Hulu,

g. Penilaian masyarakat terhadap hubungan kekeluargaan/kekerabatan

pasangan pernikahan wanita hamil karena zina di Kabupaten Rokan Hulu,

h. Penilaian masyarakat terhadap hubungan sosial pasangan pernikahan

wanita hamil karena zina di Kabupaten Rokan Hulu,

2. Pelaksanaan pernikahan ulang bagi wanita hamil karena zina dalam kehidupan

masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu menurut Kompilasi Hukum Islam,

indikator yang digunakan mencakup:

a. Dasar pelaksanaan pernikahan ulang bagi wanita hamil karena zina dalam

kehidupan masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu,

b. Kasus-kasus pernikahan wanita hamil karena zina dalam kehidupan

masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu,

c. Kasus-kasus pernikahan ulang bagi wanita hamil karena zina dalam

kehidupan masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu.


