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BAB II 

KAJIAN  PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Kajian Relevan 

1. Skripsi yang berjudul Kawin Paksa sebagai Pemicu Perceraian (Analisis 

Putusan Perkara No: 0131/Pdt.G/2008/PAJS),
1
 penelitian ini dilakukan di 

Pengadilan Agama Jakarta Selatan oleh Hanina, NIM. 105044201454, 

Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah 

Konsentrasi Administrasi Keperdataan Islam Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta yang disusun pada tahun 1431 H/2010 M. Penelitian ini 

berkesimpulan: 

Pertama, putusan yang dijatuhkan hakim perihal putusnya perceraian adalah 

sah, kedua kawin paksa tidak bisa dijadikan alasan perceraian, tetapi kawin 

paksa adalah sebab yang mengakibatkan adanya perceraian, jika seorang 

menikah dibawah paksaan atau ancaman orang lain maka bisa melakukan 

pembatalan. Ketiga, dasar hukum perkara perceraian dengan alasan kawin 

paksa adalah karena mengakibatkan perselisihan. Keempat, dalam perkara 

ini menunjukkan bahwa pengaruh orang tua masih menjadi hal penting 

dalam pemilihan jodoh. Kelima, problem ini tidak bisa dipecahan dengan 

talak dan perceraian, karena ini merupakan masalah rumit yang disertai 

dengan puluhan problem lainnya. 
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2. Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kawin Paksa 

Karena Adanya Hak Ijbar Wali (Studi Kasus Pada Dua Pasang Keluarga di 

Kotagede Yogyakarta)
12

 oleh Dita Sundawa Putri, NIM. 09350094, Fakultas 

Syariah dan Hukum, Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Universitas 

Islam Negeri Sunan Kajijaga Yogyakarta yang disusun pada tahun 2013. 

Pada penelitian ini disimpulkan bahwa: 

Pertama, pada kasus maisyaroh alasan wali (Bapak) untuk menikahkan paksa 

Maisyaroh dengan Mu’azim yaitu demi terpeliharanya kemaslahatan dari segi 

agama dan nasab keturunannya, namun alasan tersebut menafikan tujuan 

syara’ lainnya yaitu terpeliharanya jiwa, akal dan kehormatan dari Maisyaroh. 

Pemenuhan hak dan kewajiban kurang terpenuhi, termasuk dalam kategori 

keluarga yang sakinah mawadah warahmah yang rendah, serta menimbulkan 

permusuhan dengan wali (bapaknya). 

Kedua, pada kasus Hafidhoh alasan wali menikahkan paksa yaitu bentuk 

kasih sayang kakeknya, dari pada pacaran lebih baik menikah, mumpung ada 

lelaki baik yang melamar. Pemenuhan hak dan kewajiban masih terpenuhi 

walau dalam tingkat sedang termasuk dalam kategori keluarga yang sainah 

mawadah warahmah yang sedang. 

Ketiga, praktik kawin paksa karena adanya hak ijbar wali pada kasus 

Maisyaroh belum sesuai dengan ajaran Islam, sedangkan pada kasus 

Hafidhoh masih sesuai dengan ajaran Islam.  
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Dari kedua penelitian di atas diketahui, pertama, skripsi yang berjudul Kawin 

Paksa sebagai Pemicu Perceraian (Analisis Putusan Perkara No: 

0131/Pdt.G/2008/PAJS) menjelaskan, kawin paksa tidak dapat dijadikan alasan 

perceraian. Kedua, skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik 

Kawin Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali (Studi Kasus Pada Dua Pasang 

Keluarga di Kotagede Yogyakarta) menjelaskan, hak ijbar yang digunakan oleh salah 

satu wali masih dianggap sesuai syariat Islam sedangkan pada wali yang lainnya, hak 

ijbarnya tidak sesuai dengan syariat Islam sebab perkawinan mendatangkan banyak 

mudharat. 

Hasil penelusuran penulis belum menemukan judul persis sama dengan yang 

penulis angkat yaitu Kawin Terpaksa karena Hamil dan Dampaknya atas 

Kelangsungan Rumah Tangga dalam Tinjauan Hukum Islam. Penelitian berbeda 

dengan penelitian di atas yaitu peneitian ini tidak membahas tentang kawin paksa 

dalam hubungannya dengan hak ijbar tetapi penelitian ini membahas tentang kawin 

terpaksa yang dilatar belakangi karena hamil. 

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan 

 

1. Pengertian dan Dasar Hukum perkawinan 

a. Pengertian perkawinan 

Dalam Bahasa Indonesia, kata nikah berarti perjanjian antara laki-laki dan 

perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi); perkawinan.
3
 Kata perkawinan 

adalah kata dari kata dasar kawin yang artinya perjodohan laki-laki dengan 

perempuan menjadi suami-istri; nikah, sedangkan kata perkawinan artinya 
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pernikahan.
4

 Dengan demikian kata pernikahan dan perkawinan pada dasarnya 

memiliki arti yang sama. 

Sedangkan pengertian perkawinan menurut ilmu fiqh sering memakai lafaz 

nikah dan ziwaj. Menurut bahasa, nikah dapat mengandung makna haqiqi, yaitu 

dham, yang artinya menghimpit, menindih atau berkumpul, dapat pula mengandung 

makna majazi, yaitu wala yang berarti bersetubuh atau aqad (mengadakan perjanjian 

pernikahan).
5
 

Menurut syara’ nikah adalah akad yang membolehkan seorang laki-laki 

bergaul bebas dengan perempuan tertentu dan pada waktu akad mempergunakan 

lafaz nikah atau tazwij atau terjemahannya.
6
 Adapun ziwaj atau tazwij bermakna 

sama dengan nikah. 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

disebutkan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
7
 

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang 

sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan 
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melaksanakannya merupakan ibadah.
8

 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan 

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
9
 

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan arti perkawinan atau pernikahan 

adalah suatu akad perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki 

dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi 

rasa ketentraman serta kasih saying dengan cara yang diridhai Allah Swt.
10

 

Perkawinan merupakan sesuatu yang suci, sesuatu yang dianggap luhur untuk 

dilakukan. Oleh karena itu, apabila seseorang hendak melangsungkan perkawinan 

dengan tujuan sementara saja seolah-olah sebagai tindakan permainan, agama tidak 

memperkenankannya. Perkawinan hendaknya dinilai sebagai sesuatu yang suci, yang 

hanya dilakukan oleh orang-orang dengan tujuan yang luhur dan suci. Hanya dengan 

demikian tujuan perkawinan dapat tercapai.
11

 

Perkawinan erat kaitannya dengan upaya membentuk rumah tangga, yaitu 

unit terkecil dalam suatu masyarakat, suatu tempat dimana orang menyusun dan 

membina keluarga.
12

 Dengan kata lain berkeluarga berarti memupuk sebuah keluarga 

baru antara suami istri melalui jenjang pernikahan, menyatukan watak yang berbeda 

antara keduannya, menjalin hubungan yang erat dan harmonis, bekerja sama untuk 

mencukupi kebutuhan jasmani dan rohani masing-masing. Membesarkan dan 
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mendidik anak-anak yang akan lahir, menjalin persaudaraan antara keluarga besar 

dari pihak suami dan keluarga besar dari pihak istri, bersama-sama mengatasi 

kesulitan dan problematika yang mungkin terjadi dan bersama-sama menaati 

perintah agama. 

b. Dasar Hukum Perkawinan 

Dalam Islam perkawinan merupakan perintah langsung dari Allah Swt. 

diantaranya Q.S. an-Nisa/4: 1 dan Q.S. an-Nur/24: 32. 

   

    

    

   

    

   

  

     

    

Terjemahnya:  

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah 

menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan 

pasangannya (Hawa) dari (diri) nya; dan dari keduanya Allah 

memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah 

kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) 

hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 

mengawasimu.
 13

 
 

   

   

    

    

     

  

Terjemahnya: 
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Dan nikahkanlah orang-orang yang masih menbujang diantara kamu, dan 

juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang 

laki-laki dan perempuan. jika mereka miskin, Allah akan member 

kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Mahaluas 

(pemberian-Nya), Maha Mengetahui.
14

 

 

Rasulullah saw. juga memberi perintah atau anjuran untuk menikah, 

diantaranya: 

ثَ َنا  ثَ َنا ُعَمُر ْبُن َحْفٍص َحدَّ َثِِن ِإبْ َراِىيُم َعْن َعْلَقَمَة َحدَّ ثَ َنا اْْلَْعَمُش قَاَل َحدَّ َأِب َحدَّ
فَ َلِقَيُو ُعْثَماُن ِبًًِن فَ َقاَل يَا أَبَا َعْ ِد اارَّْْحَِن ِإنَّ ِل ِإاَْيَك َحاَجًة  قَاَل ُ ْنُ  َ َ  َعْ ِد االَّوِ 

اارَّْْحَِن ِف َأْن نُ َزوَِّجَك ِبْكًرا ُتذَ ُِّرَك َ ا ُ ْنَ  َفَخَلَوا فَ َقاَل ُعْثَماُن َىْل َاَك يَا أَبَا َعْ ِد 
تَ ْعَهُد فَ َلمَّا رََأى َعْ ُد االَِّو َأْن اَْيَس َاُو َحاَجٌة ِإََل َىَذا َأَشاَر ِإَِلَّ فَ َقاَل يَا َعْلَقَمُة 

اََنا اانَِّبُّ َصلَّى االَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم  فَانْ  َ َهْيُ  ِإاَْيِو َوُىَو يَ ُقوُل أََ ا اَِ ْن قُ ْلَ  َ ِاَك َاَقْد قَالَ 
يَا َ ْعَشَر ااشََّ اِب َ ْن اْسَ طَاَع ِ ْنُكْم اْاَ اَءَة فَ ْلَي َ َزوَّْج َوَ ْن َلَْ َيْسَ ِطْ  فَ َعَلْيِو بِااصَّْوِم 

 15.فَِ نَُّو َاُو ِوَجاءٌ 
Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Telah menceritakan kepada 

kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata; Telah 

menceritakan kepadaku Ibrahim dari 'Alqamah ia berkata; Aku berada 

bersama Abdullah, lalu ia pun ditemui oleh Utsman di Mina. Utsman berkata, 

"Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku memiliki hajat padamu." 

Maka keduanya berbicara empat mata. Utsman bertanya, "Apakah kamu 

wahai Abu Abdurrahman kami nikahkan dengan seorang gadis yang akan 

mengingatkanmu apa yang kamu lakukan?" Maka ketika Abdullah melihat 

bahwa ia tidak berhasrat akan hal ini, ia pun memberi isyarat padaku seraya 

berkata, "Wahai 'Alqamah." Maka aku pun segera menuju ke arahnya. Ia 

berkata, "Kalau Anda berkata seperti itu, maka sesungguhnya Nabi 

shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda kepada kita: 'Wahai sekalian 

pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka 
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hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia 

berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknya.' 

 

Adapun hukum pernikahan/perkawinan dalam Islam, dapat digolongkan 

menjadi lima macam, yaitu: 

1) Wajib, perkawinan wajib hukumnya bagi orang yang telah berkeinginan 

kuat untuk menikah, telah mempunyai kemampuan untuk melakukan dan 

bertanggungjawab akan kewajibannya dan khawatir apabila tidak 

menikah akan mudah terjerumus dalam perbuatan zina. 

2) Sunnah, perkawinan hukumnya sunnah bagi orang yang telah 

berkeinginan kuat untuk menikah, mempunyai kemampuan untuk 

melakukan dan bertanggung jawab akan kewajibannya, tetapi tidak 

khawatir melakukan perbuatan zina bila tidak menikah. 

3) Haram, perkawinan haram hukumnya bagi orang yang belum 

berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan 

dan bertanggung jawab atas kewajibannya, karena justru bila kawin akan 

membawa kemudharatan. 

4) Makruh, perkawinanan menjadi makruh hukumnya bagi orang yang telah 

berkeinginan kuat untuk kawin, tetapi dikhawatirkan tidak atau belum 

mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan bertanggung jawab 

akan kewajibannya dan apabila tidak menikah tidak ada kekhawatiran 

akan berbuat zina. 

5) Mubah, perkawinan menjadi mubah hukumnya bagi orang yang tidak 

terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibnkan kawin maupun alasan-

alasan yang mengharamkan kawin.
16

 

 

Di Indonesia perkawinan diatur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 dan bagi pemeluk agama Islam selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tersebut, juga digunakan Kompilasi Hukum Islam yang di dalamnya terdapat bagian 

yang membahas masalah perkawinan. 

2. Rukun dan Syarat Perkawinan 

a. Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Islam 

Para Ulama mazhab sepakat bahwa pernikahan dianggap sah apabila 

dilakukan dengan akad yang mencakup ijab dan qabul antara mempelai pria dan 
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mempelai wanita atau antara pihak yang mewakilinya seperti wakil dan wali, dan 

dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya 

akad.
17

 

Imam Syafi’i, Hanafi, dan Hanbali sepakat bahwa perkawinan itu tidak sah 

tanpa adanya saksi, tetapi Hanafi memandang cukup dengan hadirnya dua orang laki-

laki atau seorang laki-laki muslim dengan dua orang perempuan, tanpa disyaratkan 

harus adil, namun mereka berpendapat bahwa kesaksian kaum wanita saja tanpa laki-

laki dinyatakan tidak sah.
18

 Imam Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa 

perkawinan itu harus dengan dua saksi laki-laki, muslim dan adil, sedangan imam 

Malik berpendapat bahwa saksi tidak wajib dalam akad. 

Mengenai syarat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad nikah, para 

ulama mazhab sepakat bahwa berakal dan balig merupakan syarat dalam perkawinan, 

selain itu bagi kedua mempelai disyaratkan bahwa kedua mempelai mesti terlepas 

dari keadaan-keadaan yang membuat mereka dilarang kawin, baik karena hubungan 

keluarga maupun hubungan yang lainnya, baik yang bersifat permanen maupun 

sementara.
19

 

Dalam merumuskan komposisi rukun dan syarat yang ada dalam akad nikah 

terjadi perbedaan pendapat dikalangan para fuqaha, dimana ada hal-hal tertentu yang 

oleh sebagian ulamadikatagorikan dalam rukun niah dan ada sebagian ulama yang 

lain mengkatagorikan sebagai syarat nikah. Sebagai salah satu gambaran, ulama 
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Malikiyah menyebutkan lima macam rukun nikah yaitu wali, mahar, suami, istri, 

sighat akad; sementara itu kebanyakan ulama Syafi’iyyah juga menyebutkan lima 

rukun nikah, tetapi unsur tertentu berbeda, adapun rukun nikah menurut ulama 

Mazhab Syafi’iyyah adalah suami, istri, wali, dua orang saksi dan sighat akad.
20

 

b. Rukun dan Syarat Perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 dan KHI 

tentang perkawinan 

 

Dalam pasal 1 Bab I Undang-undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa 

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Es.
21

 Berdasarkan uaraian ini, dapat disimpulkan 

bahwa perkawinan barulah ada apabila dilakukan oleh seorang pria dan seorang 

wanita dan tentunya tiidak dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam 

perjanjian itu dua orang pria saja (homo seksual) atau dua orang wanita saja 

(lesbian).
22

 

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga menentukan 

prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dengan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan perkawinan yang disesaikan dengan perkembangan zaman. 

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini adalah: 

1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal 

untuk suami istri perlu saling membantu agar masing-masing dapat 

mengembangkan kepribadiannya sehingga tercapai kesejahteraan spiritual 

maupun material. 
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2) Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agama dan kepercayaannya dan disamping itu tiap-tiap 

perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

3) Undang-undang ini menganut asas monogamy terbuka, yaitu apabila 

dikehendaki oleh yang bersangkutan dari hukum agama dari yang 

bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari 

seorang. 

4) Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami itu harus telah 

masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat 

mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada 

perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus 

dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri di bawah umur. 

5) Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, 

kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk 

mempersulit perceraian. 

6) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan 

suami, baik dalam kehidupan berumahtangga maupun dalam pergaulan 

masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga 

dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.
23

 

 

Mengenai syarat-syarat sahnya perkawinan, Undang-Undang Perkawinan 

Nomor 1 Tahun 1974 telah mengaturnya dalam Bab II, tepatnya pada pasal 6 sampai 

dengan pasal 12 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: 

1) Didasarkan pada persetujuan bebas antara calon suami dan calon istri 

yang berarti tidak ada paksaan dalam perkawinan. 

2) Pada asasnya perkawinan itu adalah satu istri bagi satu suami dan 

sebaliknya hanya satu suami bagi satu istri, kecuali mendapat dispensasi 

dari pengadilan agama dengan syarat-syaratnya yang berat untuk boleh 

beristri lebih dari satu dan harus ada izin dari istri pertama, adanya 

kepastian dari suami bahwa mampu menjamin keperluan hidup istri-istri 

dan anak-anak serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap 

istri-istri dan anak-anak mereka. 

3) Pria harus telah berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun . 

4) Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua mereka, kecuali 

dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin berusia 21 tahun atau lebih, 

atau mendapat dispensasi dari pengadilan agama apabila calon kurang 

dari 19 dan 16 tahun. 

5) Tidak termasuk larangan-larangan perkawinan antara dua orang yang: 

a) Berhubungan darah dalam garis lurus kebawah ataupun keatas. 
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b) Berhubungan darah dalam garis keturunan kesamping yaitu antara 

saudara, antara saudara dengan saudara orang tua dan antara seorang 

dengan saudara neneknya. 

c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dengan 

ibu/bapak tiri. 

d) Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan dan bibi/paman susuan. 

e) Berhubungan saudara dengan istri (ipar) atau sebagai bibi atau 

keponakan dari istri dalam hal suami beristri lebih dari seorang. 

f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang 

masih berlaku dilarang kawin. 

6) Seorang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali 

dispensasi dari pengadilan. 

7) Seorang yang telah cerai untuk kedua kalinya, maka diantara mereka 

tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-

masing agama dan kepercayaannya itu tidak menentukan lagi. 

8) Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah 

melampaui tenggang waktu tunggu. 

9) Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang 

diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Peraturan 

Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 tentang pencatatan nikah, talak, dan 

rujuk.
24

 

 

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan 

dijelaskan pada Bab IV Buku I Hukum Perkawinan, disebutkan bahwa untuk 

melaksanakan perkawinan harus ada: 

1) Calon suami.
25

 Untuk calon suami yang disyaratkan sekurang-kurangnya 

berumur 19 tahun sebgaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 7 UU 

No. 1 tahun 1974 dan bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 

21 tahun harus mendapatkan izin sebgaimana diatur dalam pasal 6 ayat 2, 

3, 4, dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. 
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2) Calon istri.
26

 Untuk calon istri disyaratkan sekurang-kurangnya berumur 

16 tahun dan bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun 

harus mendapat izin sebagaimana diatur pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. 

3) Wali nikah.
27

 Yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki 

yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
28

 

4) Dua orang saksi.
29

 Yang ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah adalah 

seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan 

tidak tuna rungu atau tuli.
30

 

5) Ijab dan qabul.
31

 

3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan 

Perkawinan bukannlah suatu sarana yang bersifat permainan, tetapi memiliki 

dimensi yang jauh lebih penting dalam rangka membina rumah tangga yang bahagia 

dan sehjahtera, dalam hal ini perkawinan memiliki maksud dan tujuan yang sangat 

mulia berkenan dengan pembinaan keluarga yang diliputi cinta dan kasih saying 

antara suami istri, timbul rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya 
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dan adanya rasa kasih sayang antara sesame keluarga.
32

 Sebagaimana firman Allah 

swt. dalam Q.S. ar-Rum/30:21.  

    

    

  

   

     

   

  

Terjemahnya: 

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-

pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram 

kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh 

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) 

bagi kaum yang berfikir.
33

 
 

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunju 

agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. 

Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera 

artinya tercipta ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir 

batinnya.
34

 

Dari sudut pandang sosiologis, perkawinan merupakan sarana fundamental 

untuk membangun masyarakat sejahtera berdasarkan prinsip-prinsip humanism, 

tolong menolong, solidaritas dan moral yang luhur. Dari sudut ekonomi, perkawinan 

merupakan sarana fundamental untuk menumbuhkan etos kerja dan rasa tanggung 

jawab yang kuat terhadap pekerjaan, efektif dan efisiensi. Sedangkan dilihat dari 

sudut kedokteran, perkawinan merupakan tahap awal kehidupan seks yang sehat 
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serta bebas dari penyakit, bebas gangguan jiwa dan proses regenerasi yang sehat dan 

sejahtera.
35

 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan perawinan yaitu: 

1) Memperoleh keturunan yang sah dan akan melangsungkan keturunan 

serta memperkembangkan suku-suku bangsa. 

2) Menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan untuk 

memenuhi tuntutan hayat tabiat kemanusiaan. 

3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan 

kerusakan. 

4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari 

masyarakat yang besar atas dasar kasih saying. 

5) Menumbuhkan kesanggupan berusaha mencari rezeki penghidupan yang 

halal, dan memperbesar tanggung jawab.
36

 

 

C. Tinjauan umum tentang Kawin Terpaksa 

1. Pengertian Kawin Terpaksa 

Sebagaimana yang telah dijelaskan kawin yang artinya perjodohan laki-laki 

dengan perempuan menjadi suami-istri; nikah, sedangkan kata perkawinan artinya 

pernikahan.
37

 Sedangkan kata terpaksa artinya berbuat diluar kemauannya sendiri 

karena terdesak oleh keadaan.
38

 Kata paksa secara bahasa adalah perbuatan yang 

diharuskan walau tidak mau.
39

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa menjelaskan bahwa 

perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita 
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sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.
40

 

Keterangan di atas memberikan penjelasan, kawin atau nikah terpaksa adalah 

ikatan perkawinan yang tidak diinginkan tetapi harus dilakukan karena terdesak oleh 

keadaan. Kawin atau nikah terpaksa adalah salah satu fenomena sosial yang timbul 

akibat tidak adanya kerelaan diantara pasangan yang menjalankan perkawinan, 

tentunya ini merupakan gejala sosial dan masalah yang timbul di tengah-tengah 

masyarakat. walaupun terkadang kawin atau nikah terpaksa berakhir dengan 

kebahagiaan dalam rumah tangga, tetapi tidak sedikit yang berakibat pada ketidak 

harmonisan bahkan perceraian ataupun ditinggal pergi oleh pasangannya. Itu semua 

akibat ikatan perkawinan yang tidak dilandasi cinta kasih, namun berangkat dari 

keterpaksaan semata. 

Dengan demikian jelas dapat dimengerti bahwa yang dinamakan kawin atau 

nikah terpaksa adalah suatu akad perjanjian (nikah) antara laki-laki dan perempuan 

yang dilaksanakan tanpa adanya keinginan mereka ataupun salah satu dari mereka 

untuk melangsungkan pernikahan. 

2. Kerelaan dalam Perkawinan 

Dalam pelaksanaan suatu perkawinan tentu saja ada pihak-pihak yang 

berkepentingan di dalamnya. Pihak-pihak yang berkepentingan di dalam suatu 

perkawinan adalah pihak yang berhak atas perkawinan ini adalah: 

1) Hak Allah, yang dimaksud dengan hak Allah adalah bahwa perkawinan 

harus mengindahkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkkan oleh Allah, 

misalnya kesanggupan diri orang-orang yang akan menikah, adanya 
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mahar, adanya syarat dan rukun perkawinan dan lain sebagainya. Apabila 

hak Allah tidak diindahkan, maka perkawinan itu menjadi batal. 

2) Hak orang-orang yang akan kawin. 

3) Hak wali.
41

 

 

Baik laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak atas perkawinannya, 

begitu pula walinya. Akan tetapi orang yang akan kawin lebih besar haknya 

dibanding dengan hak walinya dalam perkawinannya itu. 

Persetujuan dari pihak laki-laki maupun perempuan sangatlah penting dalam 

sebuah perkawinan. Karena perkawinan tiu sendiri merupakan ikatan atau 

kesepakatan suci antara suami dan istri secara ma’ruf.
42

 

Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, kerelaan seorang perempuan untuk 

dinikahkan dengan seorang laki-laki ditandai dengan kedewasaan dan kedewasaan 

menurut mereka adalah diukur dari sisi apakah dia sudah baligh dan berakal atau 

belum.
43

 Jadi seorang perempuan tanpa melihat statusnya gadis atau janda dapat 

dinyatakan sebagai dewasa apabila dia sudah baligh dan berakal. Dalam hal seperti 

ini seorang perempuan berhak baik secara langsung dirinya sendiri atau mewakilkan 

kepada orang lain untuk melakukan akad,
44

 dengan kata lain dia berhak 

mengucapkan sendiri ijabnya atau berhak pula mewakilkannya kepada orang lain. 

Pendapat di atas berbeda dengan pendapat imam Syafi’i dan mayoritas ulama, 

mereka berpendapat bahwa kerelaan hanya dapat dipastikan dengan melihat pada 

statusnya. 
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Pada perempuan janda kerelaan tersebut diungkapkan secara terbuka, terang-

terang, sedangkan pada perempuan yang masih gadis adalah sebaliknya, tertutup, 

malu-malu. Boleh jadi kerelaan diindikasikan dengan diam saja atau tersenyum atau 

cara-cara lainnya yang oleh tradisi masyarakat dianggap sebagai sikap menyetujui 

atau minimal tidak menolak.
45

 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memiliki orientasi yang mulia dalam 

kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan. 

Melalui undang-undang ini hak asaasi perempuan, diantaranya diperlakukan secara 

egaliter dengan kaum laki-laki harus dijadikan sebagai tolok ukur untuk 

memperhatikan atau melindunginya. 

Eksistensi undang-undang perkawinan sendiri memiliki latar belakang 

historis yang berkaitan dengan pergerakan dan perjuangan perempuandalam 

menuntut perlakuan yang sederajat dan manusiawi disisi kaum laki-laki. Diantara 

tuntutan yang dikehendakinya adalah adanya jaminan perlindungan hukum yang 

melindungi hak asasinya dalam masalah perkawinan. Para kaum perempuan 

menghendaki bahwa praktik-praktik pemaksaan perkawinan terhadap anak 

perempuan dengan alasan bahwa hak memaksa itu berada di tangan wali atau orang 

tua, haruslah dikatagorikan sebagai perbuatan yang tidak dibenarkan, yakni 

melanggar Hak Asasi Manusia, oleh karena itu suatu perkawinan haruslah dalam 

persetujuan perempuan.
46
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Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, telah menjamin 

adanya suatu perkawinan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun sebagaimana 

pada padal 6 ayat 2 yang menjelaskan bahwa perkawinan haruslah didasarkan pada 

persetujuan kedua mempelai dan persetujuan tersebut haruslah dilaksanakan 

berdasarkan kehendak bebas, tanpa paksaan dari calon mempelai pria maupun wanita 

untuk melaksanakan perkawinannya. 

Perhatian secara yuridis yang terfous pada aspek kesederajatan atau 

keseimbangan antara kedudukan kaum laki-laki dengan perempuan dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan salah satu bukti adanya keberpihakan 

terhadap hak asasi perempuan, yang konsekuensinya perempuan tidak boleh lagi 

diperlakukan sebgai objek perkawinan atau kepentingan kepentingan keluarga guna 

dijodohkan atau dipaksa kawin dengan alasan kesederajatan dalam status sosial, 

ekonomi dan politik.
47

 Pemaksaan perkawinan sendiri merupakan salah satu bentuk 

dari sikap orang tua atau keluarga yang tidak menghormati hak asasi manusia, karena 

persoalan perkawinan berkaitan dengan pilihan hidup manusia dalam membentuk 

dan membangun kelangsungan hidup keluarga. 

Salah satu ketentuan hukum yang ada di dalam pasal 6 ayat 1 bab II Undang-

undang Nomor 1 taun 1974, mengenai syarat-syarat perkawinan, bahwa perkawinan 

harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Pasal ini juga dipertegas 

dengan penjelasannya, bahwa oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar 

suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula 

dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui kedua belah pihak yang 
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melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa pasal ini menjamin tidak adanya kawin paksa.
48

 

 

3. Penyebab Terjadinya Kawin Terpaksa 

Kawin terpaksa terjadi karena tidak adanya keinginan untuk melangsungkan 

perkawinan. Alasan kawin terpaksa diantaranya adalah: 

a. Karena Orang Lain Menikah  

b. Takut Kesepian  

c. Merasa Bersalah dan Kasihan 

d. Desakan Orang Tua 

e. Karena Materi.
49

 

Penyebab lain diantaranya adalah hamil di luar nikah. Kawin terpaksa terjadi 

karena tidak ada kerelaan dari mempelai. 

D. Tinjauan Hukum Islam tentang Kawin Terpaksa karena Hamil 

1. Kawin Terpaksa Menurut Ulama. 

Menurut imam Syafi’i, meminta persetujuan seorang gadis bukanlah perintah 

wajib, pernikahan gadis yang dipaksakan tanpa izinnya adalah sah-sah saja. Sebab 

jika sang ayah tidak dapat menikahkan tanpa izin anaknya, maka seakan-akan gadis 

tidak ada bedanya dengan janda. Namun Syafi’i menetapkan hak ijbar bagi seorang 

wali atas dasar kasih sayangnya yang begitu dalam terhadap putrinya, karenanya hak 

ijbar menurut imam Syafi’i hanya diberikan kepada ayah semata. Walaupun 

kemudian ulama-ulama mazhab ini menambahkan hak ijbar juga kepada kakek. 
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Namun pendapat imam imam Syafi’i tersebut juga tidak boleh diartikan sebgai 

paksaan semaunya sebab beliau memasang aturan-aturan mengenai hak ijbar ini. 

Pertama, bahwa yang berhak melakukan ijbar hanyalah ayah atau kakek dari 

mempelai perempuan sendiri. Kedua, anak perempuan yang di ijbar masih gadis, 

dalam arti belum dewasa untuk mengerti bagaimana hidup sebaiknya berumah 

tangga. Ketiga: dijamin tida ada kebencian atara wali mujbir dengan dengan anak 

perempuan yang di ijbar. Keempat, calon suami yang akan dijodohkan harus sekufu, 

setara, baik dalam bidang sosial, pendidikan, ekonomi atau bahkan keturunan. 

Kelima, mas kawin yang dijanjikan calon suami harus mahar mitsil, yakni mas kawin 

dengan nilai ekonomi yang sesuai dengan martabat dan kedudukan sosial perempuan. 

Keenam, diketahui bahwa calon mempelai lai-laki adalah orang yang sanggup 

memenuhi kewajiban nafkahnya. Ketujuh, calon mempelai laki-laki diketahui 

sebagai orang yang baik-baik yang akan memperlakukan istrinya secara baik pula.
50

 

Salah satu rukun yang mendasar dalam perkawinan yang telah disepakati oleh 

para fuqaha adalah sighat akad yang mencakup ijab qabul, karena dengan 

melaksanakan ijab dan qabul ini, berarti kedua belah pihak ini telah rela dan sepakat 

melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama 

yang berhubungan dengan perkawinan. 

Mengenai akad dalam perkawinan, semua ulama mazhab, kecuali imam 

Hanafi telah sepakat bahwa akad haruslah dilakukan secara sukarela tanpa adanya 

paksaan dan atas kehendak sendiri. Kesepakatan para ulama ini senada dengan yang 
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dikemukakan oleh Sayyid Abu Al-Hasan Al-Isfahani dalam al-Wasilah-nya pada bab 

al-zawaj yang mengatakan bahwa: 

Untuk sahnya suatu akad disyaratkan adanya kehendak sendiri pada kedua 

mempelai. Kalau keduanya atau salah seorang diantaranya dipaksa, maka 

akad itu tidaklah sah. Tetapi kalau paksaan itu kemudian diikuti dengan 

kerelaan dari orang yang dipaksa, maka menurut pendapat yang lebih kuat 

akad tersebut menjadi sah.
51

  

Tindakan pemaksaan yang dilakukan orang tua atau wali ini pada dasarnya 

adalah tindakan penzaliman yang mungkin tidak disadari oleh orang tua terhadap 

anak-anaknya. Sesungguhnya paksaan itu sendiri bertentangan dengan prinsip-

prinsip ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah Saw.: 

ََلتُ ْنَكُح ْاَْلِّيُِّ َحَّتَّ ُتْسَ ْأَ ُر َوََلاْاِ ْكُر .." قَاَل َرُسْوُل اهلِل ص م: َوَعْن َأِب ُىَريْ َرَة قَالَ 
 52(رواه اا خاري. )اَْن َتْسُك َ : اَرُسْوَل اهلِل وََ ْيَ  ِاْ نُ َها   قَالَ يَ : َحَّتَّ ُتْسَ ْأَ َن قَاُاْوا

Artinya: 

Dan dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, “Tidak 

(boleh) dinikahkan perempuan janda sehingga ia diajak musyawarah dan 

tidak (boleh dinikahkan) gadis sehingga diminta izinnya”. Mereka bertanya: 

Ya Rasulullah, lalu bagaimana idzinnya? Rasulullah saw. menjawab, “ia 

diam”. (H.R. Bukhari). 

 

Berbicara tentang gadis dimintai izin, imam Syafi’i dan imam Ahmad 

mengatakan bahwa minta izin itu mustahab, maka cukup dalam izin itu dengan diam 

dan menyangka bahwa sekiranya izin gadis itu wajib maka harus berupa ucapan. 

Pendapat ini dinilai oleh Ibnu Taimiyah seakan-akan meminta izin bukanlah suatu 

keharusan
53

. Dan pendapat seperti ini menurut Ibnu Taimiyah adalah menyalahi 
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ijma; kaum muslim sebelumnya dan nash-nash Rasulullah Saw., karena 

sesungguhnya meminta izin adalah ditetapkan dengan sunnah yang sahih dan 

kesepakatan para ulama sebelumnya, yang mengatakan bahwa apabila saudara laki-

laki atau pamannya mengawinkan anak gadisnya, maka terlebih dahulu harus 

dimintai izin kepadanya dan izinnya yaitu diamnya gadis itu.
54

 

Lebih lanjut Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa mengawinkan anak gadis 

dengan ketidak relaan untuk menikah, maka hal ini menyalahi pokok-pokok syariat 

dan akal sehat, sebab Allah tidak mengizinkan kepada walinya untuk memaksa anak 

gadisnya pada jual beli atau sewa menyewa kecuali dengan izinnya dan tidak boleh 

pula memaksa pada makanan, minuman atau pakaian yang ia tidak 

menghendakinya.
55

 

Dalam hal menikahkan perempuan janda, maka ia haruslah diajak 

bermusyawarah dan jika janda dikawinkan tanpa diajak bermusyawarah terlebih 

dahulu, maka akad perkawinan menjadi batal. Sedangkan gadis yang tidak dimintai 

izinnya maka ia berhak memilih, meneneruskan akad atau membatalkannya.
56

  

Dalam istilah kawin terpaksa, perkawinan dialakukan dengan adanya sikap 

terpaksa dari mempelai untuk melangsungkan perkawinan, meskipun kemudian 

diikuti dengan sikap kerelaan melangsungkan akad, tetapi tidak diikuti dengan sikap 

dan keinginan untuk membentuk sebuah rumah tangga, maka tentunya sikap ini 

bertentangan dengan tujuan perkawinan untuk memenuhi petunjuk agama dalam 
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rangka mendirikan keluarga yang harmonis. Dengan demikian perkawinan yang 

dilandasi dengan sikap terpaksa dan tidak diikuti dengan kerelaan maka perkawinan 

tersebut tidaklah sah dan bertentangan dengan syariat Islam. 

2. Pendapat Ulama tentang Kawin Hamil 

Terdapat beberapa pendapat ulama mengenai pernikahan wanita hamil di luar 

nikah. Pendapat itu dapat dikatagorikan terbagi dua yaitu ada yang membolehkan 

dan ada yang tidak membolehkan. 

a. Imam Hanafi dan Imam Syafi’i 

Mereka mengatakan bahwa wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan 

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

Menurut Imam Hanafi, wanita hamil karena zina itu tidak ada iddahnya, bahkan 

boleh mengawininya, tetapi tidak boleh melakukan hubungan seks hingga dia 

melahirkan kandungannya.
57

 Sedangkan menurut Imam Syafi’i, hubungan seks 

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

dan boleh melakukan hubungan seks sekalipun dalam keadaan hamil,
58

 dengan syarat 

yang mengawininya adalah laki-laki yang menghamili tetapi jika bukan laki-laki 

yang menghamili maka laki-laki tersebut tidak dibolehkan menggaulinya sampai 

wanita tersebut melahirkan.
59
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Kedua pendapat di atas didasarkan bahwa wanita hamil zina bukanlah 

termasuk wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Sebagaimana Firman Allah 

dalam Q.S. An-Nisa/4: 24. 

   

    

    

     

    

   

    

   

     

   

    

     

   

Terjemahnya:   

 

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali 

budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai 

ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian 

(yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk 

berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara 

mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai 

suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang 

kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
60

 

 

Kehalalan wanita yang dinikahi adalah selain yang dijelaskan dalam ayat 

sebelumnya yang menjelaskan tentang wanita-wanita yang haram untuk dinikahi 

yaitu: 
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Terjemahnya:   

 

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang 

perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu 

yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak 

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

saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; 

saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak 

isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, 

tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu 

ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan 

bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan 

(dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah 

terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.
61

 
 

3. Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal 

Mereka mengatakan tidak boleh melangsungkan perkawinan antara wanita 

hamil karena zina dengan laki-laki lain sampai dia melahirkan kandungannya, baik 

laki-laki yang menghamilinya ataupun bukan.
62

 Mereka berpendapat sama halnya 
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dengan yang dikawini dalam bentuk zina atau syubhat, maka dia harus mensucikan 

diri dalam waktu yang sama dengan iddah, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. 

Ath-Thalaq/65: 4. 

   

   

   

   

    

   

     

     

   
Terjemahnya: 

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara 

perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), 

Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-

perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 

iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang 

-siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya 

kemudahan dalam urusannya.
63

 
 

Ayat di atas, yang menjelaskan tentang perempuan hamil yang masa 

iddahnya sampai melahirkan adalah suatu keumuman, baik yang diceraikan, 

suaminya meninggal ataupun karena perkawinan subhat. 

Dan juga sabda Nabi saw: 

َثِِن يَزِيُد ْبُن  ثَ َنا ُُمَمَُّد ْبُن َسَلَمَة َعْن ُُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحَق َحدَّ ثَ َنا اان َُّفْيِليُّ َحدَّ َحدَّ
َعاِنِّ َعْن ُرَوْيِفِ  ْبِن ثَاِبٍ   َأِب َحِ يٍب َعْن َأِب َ ْرُزوٍق َعْن َحَنٍش ااصَّن ْ

ْعُ  َرُسوَل  ْنَصارِيِّ َقالَ اْْلَ  َقاَم ِفيَنا َخِطيً ا َقاَل أََ ا ِإِنِّ ََل أَُقوُل َاُكْم ِإَلَّ َ ا َسَِ
االَِّو َصلَّى االَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم يَ ُقوُل يَ ْوَم ُحنَ ْْيٍ َقاَل ََل َيَِلُّ َِلْ رٍِئ يُ ْؤِ ُن بِاالَِّو 
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َ اَءُه َزرَْع َغْْيِِه يَ ْعِِن ِإتْ َياَن اْْلََ اََل َوََل َيَِلُّ َِلْ رٍِئ َواْايَ ْوِم اْْلِخِر َأْن َيْسِقَي 
يُ ْؤِ ُن بِاالَِّو َواْايَ ْوِم اْْلِخِر َأْن يَ َقَ  َعَلى اْ َرأٍَة ِ ْن ااسَِّْبِ َحَّتَّ َيْسَ ْْبِئَ َها َوََل 

ثَ َنا َسِعيُد  يَ  َ ْ َنًما َحَّتَّ يُ ْقَسمَ َيَِلُّ َِلْ رٍِئ يُ ْؤِ ُن بِاالَِّو َواْايَ ْوِم اْْلِخِر َأْن َيبِ  َحدَّ
ثَ َنا أَبُو ُ َعاِويََة َعْن اْبِن ِإْسَحَق ِِبََذا اْلَِْديِث َقاَل َحَّتَّ  ْبُن َ ْنُصوٍر َحدَّ

َيْسَ ْْبِئَ َها ِِبَْيَضٍة َزاَد ِفيِو ِِبَْيَضٍة َوُىَو َوْىٌم ِ ْن َأِب ُ َعاِويََة َوُىَو َصِحيٌح ِف 
يِث َأِب َسِعيٍد َزاَد َوَ ْن َ اَن يُ ْؤِ ُن بِاالَِّو َواْايَ ْوِم اْْلِخِر َفََل يَ رَْ ْب َدابًَّة ِ ْن َحدِ 

ِء اْاُمْسِلِمَْي َحَّتَّ ِإَ ا َأْعَجَفَها َردََّىا ِفيِو َوَ ْن َ اَن يُ ْؤِ ُن بِاالَِّو َواْايَ ْوِم اْْلِخِر  ِفَْ
ِء  اْاُمْسِلِمَْي َحَّتَّ ِإَ ا َأْخَلَقُو َردَُّه ِفيِو َقاَل أَبُو َداُود َفََل يَ ْلَ ْس ثَ ْوبًا ِ ْن ِفَْ

.   اْْلَْيَضُة اَْيَسْ  ِبَْحُفوَوٍة َوُىَو َوْىٌم ِ ْن َأِب ُ َعاِويَةَ 
64 

Artinya:  

Telah menceritakan kepada kami An Nufaili, telah menceritakan kepada kami 

Muhammad bin Salamah, dari Muhammad bin Ishaq, telah menceritakan 

kepadaku Yazid bin Abu Habib dari Abu Marzuq dari Hanasy Ash Shan'ani, 

dari Rufaifi' bin Tsabit Al Anshari, ia berkata ketika berkhutbah kepada kami; 

ketahuilah bahwa aku tidak berbicara kepada kalian kecuali apa yang aku 

dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Pada saat perang Hunain 

beliau berkata: "Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan Hari 

Akhir untuk menyiramkan airnya kepada tanaman orang lain -yaitu 

menggauli wanita-wanita yang sedang hamil", dan tidak halal bagi seseorang 

yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk menggauli wanita tawanan 

hingga ia membiarkannya mengalami haid, dan tidaklah halal bagi seseorang 

yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk menjual harta rampasan 

perang hingga harta tersebut telah dibagikan." Telah menceritakan kepada 

kami Sa'id bin Manshur, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah 

dari Ibnu Ishaq, dengan hadits ini. Ia berkata; hingga membiarkannya 

mengalami satu kali haid. Ia menambahkan kata; satu kali haid. Hal tersebut 

merupakan suatu kesalahan dari Abu Mu'awiyah, dan hal itu adalah benar 

dalam hadits Abu Sa'id, ia tambahkan kata: "Barangsiapa yang beriman 

kepada Allah dan Hari Akhir, maka janganlah ia mengendarai hewan yang 
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berasal dari harta rampasan perang orang-orang muslim, dan ketika telah 

menjadi kurus dan lemah maka ia mengembalikannya kepada harta rampasan 

tersebut. Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir maka 

janganlah ia memakai pakaian yang berasal dari rampasan perang orang-

orang muslim, dan ketika telah usang ia mengembalikannya ke dalam 

rampasan perang tersebut." Abu Daud berkata; kata satu kali haid bukanlah 

sesuatu yang dihafal, hal itu adalah kesalahan dari Abu Mu'awiyah. 

Imam Malik dan Imam Ahmad berkesimpulan 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. Bahkan menurut Imam Ahmad, wanita hamil karena zina harus 

bertaubat, baru dapat melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang 

mengawininya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Bodgan dan Taylor, bahwa: Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan prilaku yang diamati.
1
 

Sedangkan jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian 

deskriptif analitis yakni penelitian yang bertujuan menjelaskan suatu gejala atau 

fakta serta upaya untuk mencari dan menata secara sistematis dan akurat data 

penelitian, kemudian dilakukan penelahan secara akurat dan mendetail guna mencari 

makna.
2
  

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu 

menganalisa berbagai hukum dibidang perkawinan yang dikaitkan dengan kawin 

terpaksa karena hamil. Kemudian melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti 

bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. 

Dengan demikian data yang diperoleh dari masyarakat sebagai objek 

penelitian, penulis dapat mengetahui gambaran dari kawin terpaksa karena hamil
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