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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Tentang KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang 

1. Letak Geografis 

Kantor Urusan Agama (disingkat: KUA) adalah lembaga yang 

melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di 

Kabupaten dan Kota dibidang urusan agama Islam dalam wilayah 

Kecamatan sesuai yang diatur di dalam Pasal 6 Kepres Nomor 45 tahun 

1974.
60

 

KUA Kecamatan Dau merupakan salah satu dari 35 KUA 

Kecamatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang 

yang beralamat di Jalan Raya Sengkaling Nomor 66, Kelurahan 

Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Saat ini 

KUA Kecamatan Dau dipimpin oleh seorang Kepala yang bernama H. 

Mohammad Amin, S.Ag yang menjabat dari tahun 2014 hingga 

sekarang.
61

 

2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Dau 

Visi : Professional dalam pelaksanaan tugas dalam pelayanan prima dan 

bimbingan masyarakat di bidang urusan Agama Islam di wilayah 

Kecamatan Dau. 
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Misi : Meningkatkan kwalitas dan nilai-nilai perkawinan dan pengalaman 

Agama Islam dalam kehidupan rumah tangga, masyarakat dan Negara 

serta meningkatkan kwalitas administrasi, sumber daya manusia (SDM) 

dan pelayanan masyarakat yang berorientasi kepada konsep pelayanan 

prima, peraturan dan kepuasan masyarakat Kecamatan Dau di bidang 

pernikahan, pembinaan, kemasjidan, zakat, wakaf, haji dan kelaurga yang 

sakinah, mawaddah dan rahmah.
 62

 

3. Struktur Organisasi 

Di KUA Kecamatan Dau sebenarnya masih sangat kekurangan 

dalam hal kepegawaian atau personalia atau dapat dikatakan masih kurang 

ideal. Namun, dalam hal administrasi tidak mengalami beberapa kendala 

yang berarti dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga 

dapat terlaksana dengan baik dan prosesnya optimal. 

Di samping jumlah pegawainya yang tidak banyak, juga KUA 

Kecamatan Dau hingga sekarang masih belum memiliki website lembaga 

mandiri untuk memudahkan mencari informasi terkait profil dari KUA 

tersebut. Akan tetapi seiring berjalan waktu, tahap demi tahap KUA 

Kecamatan Dau dan KUA lainnya akan mulai mengalami kemajuan. 

Wacananya akan dimulai dari penggunaan teknologi internet dalam 

beberapa urusan administratif yang dinamakan e-monitoring sehingga 

pelayanan-pelayanan di KUA akan terbilang canggih dan memudahkan 

pegawai-pegawai untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada 
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masyarakat.
63

 Namun untuk e-monitoring sendiri masih belum dipastikan 

akan diberlakukan mulai kapan. 

Dengan e-monitoring tersebut, maka seluruh KUA yang ada di 

Kota maupun di Kabupaten, yang mana salah satunya adalah KUA 

Kecamatan Dau Kabupaten Malang langsung diawasi secara online oleh 

Kementerian Agama mulai dari masuk jam kerja dan jam pulang kerja, 

hingga laporan-laporan mengenai persoalan tugas dan fungsi KUA dapat 

langsung dilaporkan setiap harinya, yang mana dulu masih dilaporkan 

setiap akhir bulan secara manual dan menggunakan media kertas. 

Untuk sistem e-monitoring, untuk saat ini masih belum berjalan, 

namun ada istilah-istilah baru yang digunakan oleh KUA Kecamatan Dau 

dan sudah berjalan di beberapa KUA lainnya, yakni SIMKAH (Sistem 

Informasi Nikah), dimana SIMKAH ini digunakan sebagai media informasi 

bagi masyarakat yang melakukan pernikahan di KUA setempat. Agar 

dikemudian hari untuk pencarian data tidak lagi mencari secara manual 

dibuku-buku tebal yang lama-lama akan usang dan rusak. Sehingga 

penyimpanan data lebih optimal dan terjaga bahkan untuk data yang sudah 

dari tahun-tahun lama masih tetap bias diakses.
64

 

Selanjutnya ada SIWAK (Sistem Informasi Wakaf), yang mana 

digunakan sebagai media informasi untuk masyarakat yang melakukan 

perwakafan di KUA setempat. Dan yang terakhir adalah SIMPONI (Sistem 
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Informasi PNBP (Penarikan Negara Bukan Pajak) Nikah) yang digunakan 

sebagai media informasi online untuk pendaftaran pernikahan masyarakat 

setempat, setelah melakukan pendaftaran lalu akan diberi nomor rekening 

dari pihak KUA lalu melakukan pembayaran ke bank terkait, setelah itu 

bukti pembayaran diberikan kepada pihak KUA dan akan diproses lebih 

lanjut mengenai pendaftaran pernikahannya.
65

 

Adapun jumlah Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Malang 

yang bertugas di KUA Kecamatan Dau terdiri dari :
66

 

a. Nama  : H. Mohammad Amin, S.Ag 

NIP  : 19710921 200112 1 001 

Pangkat : Penata (III / c) 

Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama 

b. Nama  : Dyah Purwati Zahri, S. Ag 

NIP  : 19680311 199403 2 001 

Pangkat : Penata (III / c) 

Jabatan : Staff 

c. Nama  : Akhmad Zaeni 

NIP  : 19640101 199001 1 001 

Pangkat : Pengatur Tingkat I (II / d) 

Jabatan : Staff 
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d. Nama  : Andik Ichwanto, S.Ag 

NIP  : 19740703 200710 1 004 

Pangkat : Penata Muda Tingkat I (III / b ) 

Jabatan : Penyuluh Agama Islam 

e. Nama  : Drs. Suryadi, M.Ag 

NIP  : 19630516 199903 1 002 

Pangkat : Pembina (IV / a) 

Jabatan : Pengawas Pendidikan Agama 

Untuk kelancaran administrasi kantor sejak 2011 dibantu satu 

orang laki-laki sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) : 

a. Nama  : Muriadi 

Alamat  : Desa Sumbersekar Kecamatan Dau    

    Kabupaten Malang 

b. Nama  : Hadi Siswanto 

Alamat  : Desa Sumbersekar Kecamatan Dau    

    Kabupaten Malang 

Di bidang ketatausahaan yang merupakan kegiatan surat menyurat, dan 

dalam hal ini KUA berpedoman pada: 

a. KMA Nomor 07 tahun 1993 tentang Tata Persuratan; 

b. KMA Nomor 08 tahun 1984 tentang Arsip Dinamis dan Azas 

Sentralisasi. 
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4. Tugas dan Fungsi Pokok 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau merupakan salah satu 

ujung tombak Kementerian Agama dalam “Melaksanakan sebagian dari 

pada tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang Agama”. 

Namun yang dimaksud dalam PMA Nomor 2 tahun 1990 PSL 1 Sub A, 

adalah Instansi Kementerian yang melaksanakan sebagian tugas 

Kementerian Agama Kabupaten dibidang urusan agama Islam. 

Di samping itu, Kantor Urusan Agama menurut UU Nomor 22 

tahun 1946 ditunjuk sebagai Pegawai Pencatat Nikah di wilayah 

Kecamatan masing-masing, maka dapat disimpulkan bahwa Kantor 

Urusan Agama menurut PMA dan UU tersebut mempunyai tugas secara 

umum dan secara khusus sebagai berikut:
67

 

a. Tugas Secara Umum 

Melakukan sebagian tugas Kementerian Agama Kabupaten/Kodya 

dibidang urusan agama Islama. Dalam hal ini pembangunan dan 

pembinaan kehidupan beragama. 

b. Tugas Secara Khusus 

Secara Khusus Kantor Urusan Agama sebagaimana yang dimaksud 

dalam UU Nomor 22 tahun 1964, selaku PPN dan bertugas 

sebagaimana diatur oleh PMA Nomor 2 tahun 1990 pasal 2 Ayat 1. 

Dan untuk kelancaran dalam melakukan tugas sehari-hari dapat 

diangkat wakil PPN dan Pembantu PPN yang berada di 
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Desa/Kelurahan sesuai kebutuhan, sebagimana diatur dalam PMA 

Nomor 2 tahun 1989. 

Tabel 1 

Job Description KUA Kecamatan Dau 

No Nama Jabatan Tugas dan Wewenang 

1 H. Mohammad 

Amin, S.Ag 

Kepala KUA 

Kecamatan Dau 

1. Bertanggungjawab secara 

yuridis dan administratif 

terhadap KUA Kecamatan 

Dau; 

2. Melakukan pengawasan dan 

pembinaan tentang tugas-

tugas kedinasan terhadap 

staff dan pembantu 

penghulu; 

3. Memberikan pelayanan 

pernikahan dan rujuk; 

4. Memberikan pelayanan dan 

bimbingan dibidang 

kepenghuluan dan 

penasehatan perkawinan, 

keluarga sakinah, produk 

halal, Ibsos dan kemitraan 

umat; 

5. Melakukan pemerikasaan 

terhadap calon pengantin; 

6. Melakukan tugas-tugas lintas 

sektoral; 

7. Memberikan pelayanan 

dibidang pelayanan 

Maszawaib; 

8. Kepala KUA juga sebagai : 

a. Ketua BP4; 

b. Pejabat Pembuat Akta 

Ikrar Wakaf; dan 

c. Wali Hakim. 

2 Dyah Purwati Zahri, 

S.Ag 

Staff 1. Menerima dan melayani 

pendafataran pernikahan 

calon pengantin; 

2. Membantu pemeriksaan 

persyaratan calon pengantin; 

3. Mengatur jadwal pelaksanaan 

pernikahan dan/atau rujuk; 

4. Membantu penulisan buku 
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duplikat nikah (Model DN); 

5. Membuat laporan bulanan, 

triwulan dan tahunan; 

6. Mengerjakan buku stok 

umum dan khusus; 

3 Akhmad Zaeni Staff 1. Membantu pemeriksaan calon 

pengantin; 

2. Membantu proses pengajuan 

wakaf; 

3. Membantu mengerjakan buku 

TC dan TD; 

4. Mencari data-data statistic 

keagamaan; 

5. Melayani legalisasi buku 

nikah; 

6. Mewakili tugas-tugas lintas 

sektoral; 

7. Mewakili tugas-tugas lain 

yang diberikan oleh atasn 

langsung; 

4 Muriadi Pegawai tidak tetap 1. Membantu tugas-tugas 

ketatausahaan; 

2. Operator SIMKAH Calon 

Pengantin (Operator 

SIMKAH); 

3. Membantu membuat laporan 

bulanan dan tahunan; 

4. Melayani rekomendasi nikah; 

5. Mengerjakan buku agenda 

surat keluar dan surat masuk; 

6. Mencetak buku Kutipan Akta 

Nikah (Model NA); 

7. Mengerjakan pengumuman 

kehendak nikah. 

5 Hadi Siswanto Penjaga Kantor 1. Menjaga keamanan 

lingkungan kantor; 

2. Membantu tugas-tugas lain 

yang diberikan atasan 

langsung. 

Sumber Data : Dokumen di KUA Kecamatan Dau tahun 2016 
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5. Ruang Lingkup Tata Kerja Urusan Agama Islam 

Di KUA Kecamatan Dau selain urusan yang berkaitan dengan 

pernikahan juga terdapat beberapa kegiatan atau tata kerja yang ruang 

lingkupnya sebagai berikut:
 68

 

a. Kepenghuluan 

Kepala Kantor Urusan Agama yang juga sebagai Pegawai 

Pencatat Nikah/Penghulu memiliki tugas khusus di dalam pencatatan 

masyarakat yang beragama Islam. Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan 

Dau dibantu oleh dua orang staff dan seorang Penyuluh Agama Islam 

serta dibantu oleh 12 Pembantu PPN/Modin yang tersebar di 10 Desa, 

Wilayah Kecamatan Dau Kabupaten Malang sebelum adanya 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2014, namun setelah 

adanya PP tersebut, untuk urusan pernikahan masyarakat langsung bisa 

datang ke KUA setempat tanpa perlu lagi menggunakan jasa modin. 

b. Bimbingan Perkawinan 

Kepala Kantor Urusan Agama mendapat tugas pula sebagai 

Ketua BP4 (Badan Penasehat Perkawinan dan Pelestarian Perkawinan) 

dalam upaya untuk dapat terwujudnya keluarga sakinah, bahagia dan 

sejahtera yang senantiasa mendapat Ridho Allah SWT., bagi calon 

mempelai maupun bagi mereka yang telah melaksanakan pernikahan 

ke KUA yang mana upaya tersebut adalah : 

1) Penasehatan Pra Nikah 
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Dengan memanfaatkan tenggang waktu 10 hari kerja sebelum 

pelaksanaan akad nikah, kedua calon mempelai diberikan 

penasehatan tentang niat, maksud dan tujuan perkawinan. 

Termasuk pentingnya pendidikan agama dalam keluarga. 

2) Memberikan Bimbingan Perkawinan 

Bimbingan perkawinan ini diberikan setelah calon mempelai resmi 

menjadi suami istri dan/atau keluarga yang mendapatkan cobaan 

dan/atau merasa gagal dalam berumah tangga. Sehingga ketika 

menghadapi cobaan di dalam rumah tangga dapat diselesaikan 

dengan baik tidak serta merta langsung ke jenjang perceraian. 

Sehingga dapat dilihat kesaksian dari pasangan-pasangan tersebut 

yang menjadi pokok permasalahan. 

3) Nasehat Pra Talak 

Dalam kehidupan berumah tangga, perselisihan senantiasa biasa 

terjadi, walaupun azas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 

mempersulit terjadinya perceraian begitu pula di dalam Hukum 

Islam, oleh karena itu upaya memberikan nasehat dan 

pengharaman bagi keluarga yang menghadapi masalah selalu 

dilakukan, namun hal ini masih mengalami beberapa kendala, 

karena kebanyakan dari pasangan yang bermasalah di dalam 

berumah tangga langsung membawa perkara mereka menghadap 

ke Pengadilan Agama. 
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B. Persepsi Pejabat KUA dan Dasar Hukum yang digunakan mengenai yang 

berhak menjadi wali nikah bagi anak hasil kawin hamil di KUA 

Kecamatan Dau Kabupaten Malang 
 

Berbicara mengenai sebuah pernikahan/perkawinan, tentu hampir 

semua orang mengetahui bahwa hal tersebut merupakan ikatan yang 

sakral/suci, sesuai dengan pengertian perkawinan di dalam UU No. 1 tahun 

1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa. Dari pengertian tersebut tidak ada pengecualian bagi pernikahan anak 

hasil kawin hamil, demikian juga aturan-aturan lainnya berkenaan dengan 

rukun dan syarat nikah juga persoalan wali nikah. 

Persoalan perwalian merupakan suatu keharusan dari salah satu rukun 

nikah, entah wali yang menikahkan adalah wali nasab atau dengan wali hakim 

dalam keadaan apapun wali nikah tetap harus ada meski pernikahan anak hasil 

kawin hamil sekali pun. Anak hasil kawin hamil merupakan seorang anak 

yang telah dikandung ibunya semasa sebelum terjadinya perkawinan yang sah, 

dalam artian bahwa pembuahan terjadi di luar perkawinan yang sah akan 

tetapi dilahirkan di dalam perkawinan yang sah. Perkawinan anak hasil kawin 

hamil di KUA Kecamatan Dau hanya sedikit yang terjadi yakni terdapat 5 

peristiwa
69

, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa hal itu merupakan 

dampak dari perkawinan orang tuanya dulu karena kawin hamil yang 

berakibat panjang hingga keturunan yang dilahirkan. 
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Untuk itu keabsahan pernikahan dari anak hasil kawin hamil sangat 

berpengaruh pada penentuan siapa yang berhak menjadi wali nikah bagi calon 

pengantin wanitanya, hal ini bertujuan agar sang anak mendapat pengakuan 

dari orang tuanya dan tidak menjadi sasaran cemoohan masyarakat atau 

lingkungan sekitar.
70

 Selain itu juga berpengaruh pada akibat hukum yang 

akan ditimbulkan antara anak terhadap ayah juga sebaliknya berkenaan 

dengan beberapa hal di bawah ini :
71

 

1. Hubungan nasab 

Hukum Islam dan Hukum Positif sama-sama mengatur mengenai 

nasab anak luar kawin atau anak zina, dimana nasab anak tersebut tidak 

memiliki nasab pada ayahnya. Seperti di dalam Pasal 100 Kompilasi 

Hukum Islam bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya 

mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. 

Meskipun secara nyata bahwa ayah biologisnya tersebut merupakan laki-

laki yang menghamili ibunya. 

Hal ini juga diutarakan oleh bapak Ahmad Zaeni selaku staff di 

KUA Kecamatan Dau yang menerangkan bahwa mengenai hubungan 

nasab anak luar kawin atau anak zina dengan anak hasil kawin hamil 

sama-sama tidak memiliki nasab dan harus menggunakan wali hakim. Hal 

ini disebabkan jika seorang anak pertama perempuan diketahui secara jelas 

dilahirkan di luar perkawinan maka anak tersebut tidak memiliki wali 
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nasab sama sekali.
72

 Berbeda aturannya jika ibunya diketahui telah hamil 

duluan lalu baru dilakukan pernikahan secara sah, sehingga secara 

otomatis anak tersebut telah lahir di dalam pernikahan yang sah. Hal ini di 

dalam Hukum Positif tetap dianggap sebagai anak sah, namun di dalam 

dalil syar‟i yaitu Kitab Fiqih tidak serta merta demikian. 

2. Perihal waris mewarisi 

Seperti halnya hubungan nasab, perihal waris mewarisi pun 

demikian, di dalam pasal 186 Kompilasi Hukum Islam anak yang lahir di 

luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan 

ibunya dan keluarga ibunya. Sehingga jika anak tersebut meninggal dunia 

dan meninggalkan harta, maka ayahnya bukan merupakan salah satu ahli 

waris demikian juga sebaliknya. 

3. Ayah tidak dapat menjadi wali 

Telah disebutkan sebelumnya bahwa persoalan perwalian 

merupakan suatu hal yang wajib dipenuhi. Hal ini berdasarkan pasal 19 

Kompilasi Hukum Islam bahwa wali nikah di dalam perkawinan 

merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang 

bertindak untuk menikahkannya. Hal yang sama pun diutarakan oleh 

Bapak Amin selaku Kepala KUA, bahwa adanya sebuah pernikahan tidak 

dapat terlepas kaitannya dengan seseorang yang menjadi wali nikah untuk 

menikahkan mempelai perempuannya. Di sisi lain Ibu Dyah selaku staff 

Administrasi menjelaskan bahwa pada saat seorang ayah tidak dapat 
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menjadi wali nikah bagi anak perempuannya walaupun secara jelas ia 

adalah ayah biologisnya maka yang bertindak menjadi wali nikah adalah 

wali hakim. 

Hasil penelitian penulis, mengenai wali yang berhak menjadi wali 

nikah bagi anak hasil kawin hamil, Bapak H. Mohammad Amin, S.Ag selaku 

Kepala KUA Kecamatan Dau menjelaskan
73

 bahwa pada prinsipnya di KUA 

memiliki tugas untuk mengawasi dan memeriksa prosesi akad nikah. Karena 

pernikahan sendiri harus tunduk pada dua aturan, yakni Hukum Islam dan 

Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Kami sangat memerhatikan betapa 

pentingnya keabsahan suatu pernikahan sehingga dua aturan tersebut harus 

dijalankan, yang salah satunya terkait dengan rukun dan syarat nikah sebagai 

pedoman sahnya suatu pernikahan. Seperti yang diketahui bahwa salah satu 

rukun dan syarat sahnya pernikahan yang harus dipenuhi adalah adanya wali 

nikah. Mengenai yang berhak menjadi wali nikah bagi anak hasil kawin hamil 

di KUA Kecamatan Dau adalah menggunakan wali hakim dengan dasar 

hukum dalil syar‟i yakni Kitab Fiqih berdasarkan pendapat para Imam 

Madzhab. 

Masih menurut Bapak Amin, permasalahannya di era sekarang ini 

masyarakat seakan terbagi menjadi 3 macam. Pertama, ada yang benar-benar 

sudah memahami tentang hukum agama Islam, sehingga jika bertemu yang 

seperti itu dengan sendirinya mengakui dan langsung meminta dinikahkan 

dengan wali hakim karena sangat memerhatikan keabsahan pernikahan anak 
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perempuannya. Kedua, ada yang baru mengetahui setengah-setengah, 

sehingga terkadang terkesan sok tau dan memaksakan kehendak yang mana 

kurang tepat. Ketiga, ada yang benar-benar tidak mengetahui sama sekali, 

sehingga terbagi lagi sebagian pihak yang dapat menerima atau pasrah dan 

sebagian lagi tidak menerima karena merasa adanya suatu ketidakadilan. 

Namun, selama ini mereka dapat menerimanya walaupun diawal sempat 

terkejut. 

Penulis juga telah melakukan wawancara dengan beberapa pejabat 

KUA selain dengan Kepala KUA Kecamatan Dau sebagai penguat dari 

pendapat beliau perihal penetapan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Hasil Wawancara dengan Bapak Akhmad Zaeni selaku Staff 

Menurut beliau mengenai pernikahan anak hasil kawin hamil ada 

di KUA Kecamatan Dau dan memang sudah biasa terjadi. Hanya pada 

tahun 2016 tidak terlalu banyak. Pejabat KUA Kecamatan Dau juga 

sebagai warga Negara Indonesia memberikan perlindungan hukum 

terhadap anak hasil kawin hamil dengan dasar hukum Kompilasi Hukum 

Islam dan Hukum Fiqih. Karena belum ada peraturan khusus yang 

membahas perihal anak hasil kawin hamil tetapi bukan berarti mereka 

tidak boleh menikah. Mereka dapat menikah dengan wali hakim sebagai 

wali dari mempelai perempuannya ketika diketahui lahir kurang dari 6 
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bulan sejak akad pernikahan orang tuanya.
74

 Cara yang dilakukan pihak 

KUA Kecamatan Dau untuk mengetahui bahwa anak tersebut adalah anak 

hasil kawin hamil adalah dengan cara membandingkan tanggal lahir di 

akta kelahiran mempelai perempuan dengan tanggal pernikahan di akta 

nikah orang tuanya. 

2. Hasil Wawancara dengan Bapak Andik Ichwanto, S.Ag selaku Penyuluh 

Mengenai kasus perkawinan anak hasil kawin hamil di KUA 

Kecamatan Dau sudah cukup banyak yang terjadi. Untuk mengetahui 

status seorang anak perempuan pertama yang akan menikah, dilakukan 

tahap pemeriksaan berkas, dari pemeriksaan berkas akan dilihat jika anak 

perempuan pertama maka dari pihak KUA Kecamatan Dau akan meminta 

untuk menyertakan fotocopy buku nikah orang tuanya. Setelah itu akan 

dilakukan pencocokkan atau perbandingan antara akta kelahiran calon 

mempelai perempuanya dengan buku nikah orang tuanya, jika setelah 

dilihat ternyata jarak antara pernikahan dan kelahiran kurang dari 6 bulan 

maka kami menyarankan untuk menggunakan wali hakim.
75

 

3. Hasil Wawancara dengan Ibu Dyah Purwati Zahri, S.Ag selaku Staff 

Administrasi 

Sejak beliau bekerja di KUA Kecamatan Dau, kasus mengenai 

perkawinan anak hasil kawin cukup banyak yang terjadi dan beliau sangat 

prihatin karena anak hasil kawin hamil merupakan dampak dari perbuatan 
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orang tuanya yang terjerat pergaulan bebas dan menyalahgunakan 

perkembangan teknologi. Beliau mengetahui karena beliau bertugas 

untuk mencatat perihal administratif yakni data-data dari calon pengantin 

dan walinya di dalam daftar pemeriksaan berkas. Untuk menetapkan 

siapa walinya, harus mengetahui dulu apakah anak tersebut adalah anak 

hasil kawin hamil atau bukan, sehingga pihak KUA Kecamatan Dau 

melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas calon pengantin. 

Melakukan pencocoka antara fotocopy buku nikah kedua orang tuanya 

dan juga akta kelahiran dari anak perempuan tersebut untuk menghitung 

jangka waktu lahirnya sang anak. Pejabat KUA Kecamatan Dau harus 

benar-benar teliti dalam pemeriksaan berkas-berkas calon pengantin yang 

akan menikah.
76

 

Pembahasan mengenai yang berhak menjadi wali nikah bagi anak hasil 

kawin hamil hingga saat ini masih belum ada penjelasan secara khusus, yang 

ada hanya keharusan adanya wali nikah seperti di dalam Pasal 19 Kompilasi 

Hukum Islam bahwa wali nikah merupakan suatu rukun yang harus dipenuhi 

calon mempelai wanita yang bertindak utuk menikahkannya. Di dalam 

Undang-Undang No 1 tahun 1974 menyebutkan dan mengkhususkan bila 

seseorang belum berumur 21 tahun ingin menikah, maka harus dengan izin 

kedua orang tuanya, dalam hal orang tuanya telah meninggal maka harus 

dengan izin wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan 
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darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan 

dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya, jadi tidak menyebut secara 

gamblang persoalan wali nikah seperti halnya di dalam Kompilasi Hukum 

Islam. Kemudian disebutkan pula di dalam Pasal 11 ayat (2) PP No 9 tahun 

1975 bahwa bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, 

ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Sehingga, benar 

bahwa di dalam Hukum Positif tidak membahas secara khusus mengenai wali 

nikah anak hasil kawin hamil. 

Selain itu, Hukum Positif pun tidak menjelaskan mengenai batasan 

dari kalimat “dan dalam perkawinan yang sah” di dalam Pasal 42 Undang-

Undang No 1 tahun 1974 mengenai pengertian anak sah, sehingga 

menimbulkan suatu pernyataan bahwa “meski seorang wanita telah hamil 

duluan sebelum adanya perkawinan, dan meski anak yang dikandungnya lahir 

sehari setelah wanita itu menikah, berarti anak tersebut adalah anak sah karena 

dilahirkan di dalam perkawinan yang sah”. Hal ini mungkin saja terjadi dan 

dapat berlaku bagi yang beragama non-Islam, namun jika beragama Islam, 

Islam sangat ketat dalam menentukan hukum suatu permasalahan salah 

satunya mengenai nasab anak. Sehingga penetapan wali nikah bagi anak hasil 

kawin hamil sebagaimana pendapat dari Kepala KUA Kecamatan Dau yang 

mengambil dari Hukum Islam yakni merujuk pada Kitab Fiqih, merupakan 

suatu solusi juga penjelas dari apa yang belum ada di dalam Hukum Positif 

bagi penganut agama Islam. 
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Terlepas dari Hukum Positif, di dalam Hukum Islam pun sebenarnya 

tidak membahas persoalan wali nikah anak hasil kawin hamil di dalam bab 

khusus, akan tetapi dibahas di dalam Bab Nikah dengan pembahasan 

mengenai nasab anak, dari penjelasan tersebut sehingga dapat diketahui 

apakah anak perempuan yang lahir nanti terkait nasab dengan kedua orang 

tuanya atau hanya dengan ibunya berdasarkan syarat tertentu yakni waktu 

minimal usia kehamilan yang dihitung dari saat akad nikah dilangsungkan. 

Batasan minimal kehamilan tersebut adalah 6 bulan. Syarat ini juga digunakan 

pihak KUA Kecamatan Dau berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para 

Pejabat di sana. 

Jika seorang perempuan dan laki-laki kawin, lalu melahirkan seorang 

anak sebelum 6 bulan, maka anak tersebut ketika akan menikah tidak bisa 

dinasabkan dengan ayahnya (suami ibunya).
77

 Karena hanya dengan ibunya 

maka ayahnya tidak berkewajiban untuk menafkahi, tidak saling mewarisi dan 

karena tidak bernasab pada ayahnya maka tidak dapat menjadi wali nikah bagi 

anak tersebut. Penentuan nasab anak berarti menentukan pula hak dan 

kewajiban yang harus dipenuhi antara kedua orang tua terhadap anak dan 

begitu pula sebaliknya. 

Hal ini disepakati oleh seluruh madzhab fiqih, baik Sunni maupun 

Syi‟i dan dikuatkan Ilmu Kedokteran Modern serta para ahli hukum Prancis 

pun mengambil pendapat yang serupa.
78

 Karena anak tersebut tidak bernasab 
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pada ayahnya, maka statusnya ia tidak memiliki wali, dan bagi orang yang 

tidak memiliki wali maka sultan atau wali hakim yang bertindak sebagai wali 

nikah bagi si anak tersebut. Sultan atau wali hakim yang biasa bertindak untuk 

menikahkan di era sekarang ini adalah Kepala KUA Kecamatan setempat 

yang telah ditunjuk oleh Kementerian Agama. 

Di samping itu pada faktanya saat penentuan wali nikah yang berhak 

tidak semudah seperti aturan tertulis. Karena masih banyak masyarakat yang 

malu untuk mengakui perbuatannya tersebut. Ketika akan menikahkan anak 

perempuan pertamanya, bagi yang tergerak hatinya maka akan 

memberitahukan sendiri kepada pihak KUA, namun bagi yang tidak, pihak 

KUA tetap bisa mengetahuinya dengan cara melakukan pencegahan agar tidak 

terjadi tidak sahnya suatu pernikahan maka tindakan pemeriksaan berkas pra 

nikah memang sangat perlu untuk dilakukan untuk kebaikan pernikahan calon 

mempelai, juga sebagai tanggung jawab dari pihak KUA. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala KUA Kecamatan 

Dau dan beberapa Staff yang ada dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi 

mereka mengenai siapa yang berhak menjadi wali nikah bagi anak hasil kawin 

hamil adalah wali hakim. Dalam hal ini mereka mendasarkan pada Hukum 

Fiqih yang diambil dari pendapat para Imam Madzhab. Meski terlihat seperti 

bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 karena tetap 

menganggap bahwa anak tersebut adalah anak sah, akan tetapi aturan di dalam 

Hukum Fiqih lebih memberi perlindungan hukum dari sudut pandang agama. 
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C. Pelaksanaan Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Hasil Kawin Hamil di 

KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang 

 

1. Data Perkawinan Anak Hasil Kawin Hamil di KUA Kecamatan Dau 

Di bawah ini adalah data yang menunjukkan perkawinan dengan 

menggunakan wali hakim sebanyak 28 perkawinan dengan berbagai alasan 

yang terjadi di 10 desa dalam wilayah Kecamatan Dau. Data tersebut 

penulis jabarkan sebagai berikut:  

Tabel 2 

Alasan Perkawinan Dengan Wali Hakim 

No Alasan Jumlah 

1 Tidak Memiliki Wali Nasab Sama Sekali 10 

2 Tidak Memiliki Wali Nasab karena Hasil 

Kawin Hamil 

5 

3 Walinya hilang atau tidak diketahui 

keberadaannya 

5 

4 Walinya Jauh 8 

5 Wali di dalam penjara 0 

6 Wali adlal (walinya enggan menikahkan) 0 

7 Wali sedang haji/umrah 0 

Jumlah 28 

Sumber Data : Dokumen di KUA Kecamatan Dau tahun 2016 

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah perkawinan 

dengan alasan tidak memiliki wali nasab karena anak hasil kawin hamil 

pada tahun 2016 terdapat 5 peristiwa. Jumlah ini memang tidak terlalu 

banyak dan dari keseluruhan jumlah perkawinan anak hasil kawin hamil 

yang mencapai 5 peristiwa tersebut semua menggunakan wali hakim 

karena pihak KUA Kecamatan Dau berpegang teguh pada hukum Fiqih. 
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Jadi yang bisa menjadi wali nikah anak hasil kawin hamil adalah wali 

hakim setelah diketahui lahir kurang dari batas minimal masa kehamilan. 

Di bawah ini dapat dilihat tabel yang memuat daftar nama-nama 

mempelai perempuan yang merupakan anak hasil kawin hamil yang 

menikah yaitu: 

Tabel 3 

Daftar Nama Mempelai Perempuan 

Anak Hasil Kawin Hamil 

NO NAMA ALAMAT 

1 Faddyah Rohmawati 
Kelurahan Sumbersekar Kabupaten 

Malang 

2 Dewi Shintawati Puji Lestari 
Kelurahan Sumbersekar Kabupaten 

Malang 

3 Yesi Kurniasari 
Kelurahan Sumbersekar Kabupaten 

Malang 

4 Ari kusuma Wardani Putri Kelurahan Kucur Kabupaten Malang 

5 Satiti Tantri Hariani Kelurahan Dau Kabupaten Malang 

Sumber Data : Dokumen di KUA Kecamatan Dau tahun 2016 

Berdasarkan tabel nama mempelai perempuan anak hasil kawin 

hamil di atas penulis akan menjabarkan pernikahan mereka sebagai 

berikut:
 79

 

Faddyah Rohmawati lahir pada tanggal 10 Maret 1993 yang 

diketahui berdasarkan akta kelahiran yang dilampirkan. Kemudian kedua 

orang tuanya menikah pada tanggal 21 Oktober 1992 yang diketahui 

berdasarkan fotocopy akta nikah yang harus dilampirkan bagi anak 

perempuan pertama yang akan menikah. Setelah dilakukan perbandingan 
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antara akta kelahiran dan akta nikah orang tuanya dapat dilihat bahwa 

jarak antara tanggal 21 Oktober 1992 hingga 10 Maret 1993 adalah 5 

bulan. Yang berarti bahwa dulu ibunya telah mengandung Rinawati 

sebelum perkawinan yang sah, akan tetapi ia dilahirkan di dalam 

perkawinan yang sah sejak terjadinya pernikahan orang tuanya. Sehingga 

wali nikah yang menikahkan Faddyah adalah wali hakim karena KUA 

Kecamatan Dau berdasar pada hukum Fiqih. Hal ini tertera secara lengkap 

di dalam Daftar Pemeriksaan Berkas yang juga disertai pengajuan surat 

dispensasi yang disetujui Camat dan surat permohonan wali hakim. 

Dewi Shintawati Puji Lestari yang lahir pada tanggal 11 April 1994 

dan orang tuanya menikah pada tanggal 08 Desember 1993 yang keduanya 

diketahui berdasarkan akta kelahiran dan akta nikah. Jika dihitung kedua 

tanggal tersebut dapat dilihat bahwa jarak antara tanggal pernikahan orang 

tuanya yakni 8 Desember 1993 dengan tanggal lahir mempelai 

perempuannya yakni 11 April 1994 adalah 4 bulan terhitung sejak 

pernikahan orang tuanya dilaksanakan. Dari fakta administratif tersebut 

dapat diketahui bahwa ibunya dulu saat menikah telah mengandung 

mempelai perempuan dan melahirkannya di dalam perkawinan yang sah. 

Sehingga yang berhak menjadi wali nikahnya adalah wali hakim. 

Kemudian Yesi Kurniasari dan Ari Kusuma Wardani Putri, 

keduanya sama-sama dilahirkan hanya berjarak 2 bulan terhitung sejak 

akad pernikahan orang tuanya. Yesi Kurniasari lahir pada tanggal 27 

Agustus 1994 dan kedua orang tuanya menikah pada tanggal 26 Juni 1994. 
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Sama halnya dengan Ari Kusuma Wardani Putri yang lahir pada tanggal 

14 Oktober 1996 yang mana orang tuanya menikah pada tanggal 31 

Agustus 1996. Ini menandakan bahwa kedua mempelai perempuan dulu 

ibunya telah mengandung mereka sebelum perkawinan yang sah, akan 

tetapi dilahirkan setelah orang tua menikah yakni setelah 2 bulan sejak 

terjadinya pernikahan orang tuanya. Dan dapat diketahui dengan jelas 

mereka lahir kurang dari batas minimal masa kehamilan dalam hukum 

Fiqih. Dan yang berhak menikahkan keduanya adalah wali hakim setelah 

sebelumnya mengajukan surat permohonan wali hakim. 

Selanjutnya adalah Satiti Tantri Hariani, ia lahir pada tanggal 20 

Oktober 1989, orang tuanya menikah pada tanggal 08 Juli 1989. Dari fakta 

administratif tersebut maka dapat dihitung dan diketahui bahwa mempelai 

perempuan dilahirkan hanya berjarak 3 bulan sejak pernikahan orang 

tuanya. Dan sudah tentu yang berhak menjadi wali nikah untuk 

menikahkan mempelai perempuannya adalah wali hakim. 

Kemudian penjelasan untuk beberapa alasan yang lain seperti tidak 

memiliki wali nasab sama sekali misalnya dikarenakan ayah kandungnya 

telah meninggal dunia dan tidak memiliki saudara, mempelai wanita pun 

anak tunggal atau tidak memiliki saudara laki-laki. Walinya hilang atau 

tidak diketahui keberadaannya misalnya ayah kandung menjadi TKI di 

luar negeri dan tidak diketahui alamat tinggalnya, atau ayahnya pergi tanpa 

memberi tahu kepada keluarga sebelumnya hendak kemana. Walinya jauh 

semisal seperti dibeberapa peristiwa pernikahan yang terjadi rata-rata ayah 
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kandung mempelai wanita bekerja di luar kota dan tidak dapat hadir untuk 

menikahkan anak perempuannya serta tidak memiliki wali nasab lain 

untuk mewakilkan ayahnya. 

Berdasarkan hasil penelitian penulis tersebut, dari semua nama 

mempelai wanita yang tertera di dalam tabel sama-sama merupakan anak 

hasil kawin hamil yang lahir kurang dari 6 bulan. Semuanya diketahui 

berdasarkan akta kelahiran masing-masing dan dibandingkan dengan akta 

nikah orang tua masing-masing pula yang dilampirkan di dalam Daftar 

Pemeriksaan Berkas di KUA Kecamatan Dau. Sehingga keseluruhan 

mempelai perempuan menikah dengan wali nikahnya adalah wali hakim. 

Jika orang tua dari mempelai perempuannya ada yang keberatan 

dengan ketetapan tersebut maka pihak KUA Kecamatan Dau tidak mau 

menikahkan calon mempelai tersebut, tetapi disuruh menikahkan sendiri. 

Pihak KUA hanya berwenang mencatat pernikahan secara administrasi 

saja karena pihak KUA menggunakan dasar hukum Fiqih sehingga 

mempunyai keyakinan bahwa tanggung jawab menikahkan bukan hanya 

dengan manusia tapi juga dengan Allah SWT. 

2. Prosedur Pelaksanaan Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Hasil Kawin 

Hamil di KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang 

 

Prosedur perkawinan pada umumnya sama saja untuk setiap 

pernikahan. Memenuhi prosedur berarti terlebih dahulu harus memenuhi 

syarat-syarat yang ditentukan. Syarat-syarat inilah nantinya yang akan 

memudahkan bagi pasangan yang telah memiliki kehendak untuk 

menikah, saat pernikahan, dan/atau setelah berpisah. 
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Untuk prosedur pelaksanaan penetapan wali nikah bagi anak hasil 

kawin hamil di KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang meliputi tahap-

tahap sebagai berikut : 

a. Pemberitahuan Kehendak Nikah 

Pemberitahuan kehendak nikah berlaku umum bagi setiap 

pasangan yang ingin menikah. Dan dapat memberitahukan 

kehendaknya langsung ke KUA Kecamatan setempat yang mewilayahi 

tempat yang akan dilangsungkan akad nikah sekurang-kurangnya 10 

hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan berdasarkan PP No. 48 

tahun 2014 dimana masyarakat dapat langsung mendaftarkan kehendak 

nikah mereka ke KUA Kecamatan setempat tanpa melalui jasa modin 

atau PPN (Pembantu Pencatat Nikah) di desa. 

b. Pemeriksaan Nikah 

Pemeriksaan nikah ini mencakup pemeriksaan syarat-syarat 

yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai yang tertera di dalam 

Daftar Pemeriksaan Pernikahan KUA Kecamatan Dau yang mana 

mencakup mulai data diri kedua calon mempelai pengantin, yakni 

calon suami dan calon isteri dan data tentang siapa yang akan menjadi 

wali nikah yang akan menikahkan mempelai perempuannya. Sebelum 

itu dilengkapi kwitansi pembayaran jasa menikahkan jika kedua 

mempelai menginginkan menikah di luar kantor dengan biaya sebesar 

Rp 600.000, karena jika akad nikahnya dilaksanakan langsung di KUA 

maka tidak ada biaya yang harus dibayar. Hal ini sesuai dengan 
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Peraturan Pemerintah No 48 tahun 2014 tentang perubahan atas 

Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen 

Agama. 

Di samping itu kedua mempelai juga harus mengisi lembar 

pemberitahuan kehendak nikah, surat keterangan untuk nikah, surat 

keterangan asal-usul, surat keterangan persetujuan mempelai yang 

menyatakan bahwa mereka menikah bukan karena adanya paksaan dari 

pihak manapun, surat pernyataan jejaka/perawan, surat pernyataan 

belum pernah menikah, dan surat keterangan tentang orang tua dari 

masing-masing mempelai dengan dilampirkan kartu identitas yang 

masih berlaku yakni fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk), fotocopy 

KK (Kartu Keluarga) dan Ijazah pendidikan terakhir dari kedua 

mempelai. Untuk fotocopy akta nikah orang tua disertakan hanya dari 

pihak mempelai perempuan jika diketahui ia anak pertama. 

Kemudian dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas dan 

perbandingan yang telah penulis jabarkan sebelumnya antara tanggal 

lahir di akta kelahiran dan tanggal akad nikah di akta nikah orang tua. 

Setelah pemeriksaan berkas ternyata diketahui bahwa mempelai 

perempuan anak hasil kawin hamil maka mereka menikah dengan 

menggunakan wali hakim setelah mengajukan surat permohonan wali 

hakim, surat rekomendasi nikah yang disetujui oleh Kementerian 

Agama agar dapat dilangsungkannya pernikahan mereka di KUA 



74 

 

Kecamatan wilayah setempat atau di luar KUA. Langkah terakhir 

dibuat surat pernyataan kebenaran data diri calon mempelai pengantin 

bahwa yang dilampirkan merupakan data yang sebenar-benarnya. 

Mengenai pemeriksaan nikah Bapak Amin juga menjelaskan 

cara untuk mengetahui bahwa mempelai perempuan adalah anak hasil 

kawin hamil yaitu dengan cara mencari informasi dari orang tua 

mengenai status calon mempelai perempuannya dengan bantuan modin 

yang ditugaskan di masing-masing desa/kelurahan yang menjadi ruang 

lingkup kerja KUA Kecamatan Dau. Karena modin bekerja sehari-hari 

di desa/kelurahan yang menjadi tugasnya dan bersosialisasi langsung 

maka diharapkan modin lebih banyak mengetahui informasi tentang 

calon mempelai, keluarga dan lingkungannya. Sehingga dapat 

memudahkan pihak KUA dalam proses pemeriksaan nikah. 

c. Pengumuman Kehendak Nikah 

Setelah persyaratan administrasi dipenuhi kedua mempelai, 

KUA Kecamatan setempat membuat surat pengumuman kehendak 

nikan dan mengumumkannya pada papan pengumuman di KUA 

Kecamatan tempat akan dilangsungkannya akad nikah dan di KUA 

Kecamatan tempat tinggal masing-masing calon mempelai jika salah 

satunya berbeda wilayah yang dibuktikan dengan surat pernyataan 

pindah nikah oleh mempelai. Selanjutnya menjadi tugas Kepala KUA 

untuk menghadiri dan mencatat pernikahan dari kedua mempelai 

pengantin. 
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Hal yang harus diperhatikan bahwa KUA tidak boleh 

melangsungkan akad nikah sebelum lampau 10 hari kerja sejak 

pengumuman, kecuali seperi diatur di dalam Pasal 3 ayat 3 PP No. 9 

tahun 1975 yaitu apabila terdapat alasan yang sangat penting misalnya 

salah seorang calon mempelai akan bertugas ke luar negeri, maka 

dimungkinkan yang bersangkutan memohon dispensasi kepada Camat 

selanjutnya Camat atas nama Walikota dan Bupati untuk memberikan 

surat pernyataan dispensasi. 

Setelah pengumuman kehendak nikah diumumkan KUA 

Kecamatan setempat, tahap-tahap pernikahan tidak berhenti sampai di situ, 

saat akan dilangsungkannya pernikahan maka wajib memenuhi syarat-

syarat lainnya untuk keabsahan pernikahan yang menyangkut tentang 

Rukun dan Syarat Perkawinan yakni sebagai berikut: 

Yang menjadi rukun pernikahannya, sesuai Pasal 14 Kompilasi 

Hukum Islam terdiri dari 5 macam, yaitu : 

1. Calon mempelai laki-laki; 

2. Calon mempelai perempuan; 

3. Wali nikah dari mempelai perempuan; 

4. Dua orang saksi; 

5. Ijab qabol. 

Dan yang menjadi syarat pernikahannya yaitu : 

1. Mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi 

suaminya; 
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2. Dihadiri dua orang saksi laki-laki; 

3. Ada wali nikah mempelai perempuan yang melakukan akad. Syarat 

ketiga ini dianut umat Islam di Indonesia, Hasan Basri, dll 

Pelaksanaan perkawinan anak hasil kawin hamil sama halnya 

dengan perkawinan pada umumnya hanya yang membedakannya adalah 

ibunya. Ibu dari anak hasil kawin hamil membuat surat pernyataan bahwa 

anaknya anak hasil kawin hamil yang diketahui oleh kelurahan dan 

mengajukan permohonan wali hakim di KUA. Dan setelah semuanya 

terpenuhi maka keabsahan pernikahan tidak perlu diragukan lagi. Terlebih 

pernikahan telah dicatatkan secara resmi ke KUA setempat agar 

mendapatkan perindungan hukum dari Negara. 

Akan tetapi pada pelaksanaannya dan mengalami langsung di 

lapangan pelaksanaan penetapan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil 

merupakan hal yang rumit dan tidak mudah. Karena pihak KUA juga 

mengalami kendala-kendala berarti saat pelaksanaan tersebut. Mulai dari 

pihak orang tua calon mempelai yang memberikan informasi tidak benar 

karena merasa malu, hingga pihak orang tua yang keberatan jika anak 

perempuannya dinikahkan dengan wali hakim. 

Sebenarnya hingga saat ini Kementerian Agama belum pernah 

memberikan petunjuk untuk memberikan pertanyaan khusus mengenai 

status anak perempuan sulung yang akan menikah, untuk diperiksa akta 

kelahirannya dan juga memeriksa buku pernikahan orang tuanya, dan di 

dalam Peraturan Perundang-undangan yang terbaru yaitu Undang-Undang 
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Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah tidak mengatur mengenai 

permasalahan tersebut karena mengenai status anak sudah ditentukan di 

dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 

yang menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau 

sebagai akibat perkawinan yang sah. Ketentuan yang demikian juga 

terdapat di dalam Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

Kendati demikian, hal tersebut dilakukan oleh KUA Kecamatan 

Dau sebagai bentuk kewaspadaan terhadap tanggung jawab keabsahan 

pernikahan calon pengantin yang dinikahkan. Meski memang belum diatur 

akan tetapi selama itu menimbulkan akibat yang baik maka sah-sah saja 

dilakukan. Justru diharapkan hal ini bisa menjadi pertimbangan agar dapat 

diatur di peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum sehingga 

memiliki kekuatan hukum. 

Berbicara mengenai suatu hukum yang berlaku, antara Hukum 

Islam khususnya Kitab Fiqih yang membahas keabsahan nasab dengan 

Hukum Positif yakni Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum 

Islam, dari dua ketentuan hukum tersebut sebenarnya terdapat sebuah 

pertimpangan, di dalam Hukum Positif anak hasil kawin hamil tetaplah 

berstatus anak sah dan bukanlah anak luar kawin, karena tidak terdapat 

suatu batasan jangka waktu minimal kelahiran bagi anak yang telah 

dikandung sebelum adanya perkawinan yang sah, sehingga meskipun anak 

tersebut pembuahannya terjadi di luar perkawinan yang sah, akan tetapi 

selama dia dilahirkan di dalam perkawinan yang sah, maka dia termasuk 
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kategori sebagai anak sah dan dapat dinasabkan kepada bapak biologisnya 

juga mendapatkan hak untuk dapat dinikahkan dengan wali nasab serta 

seperti hak-hak yang didapat oleh anak sah berhubungan dengan waris 

mewarisi, mahram dan perwalian, dikarenakan pentingnya peran seorang 

bapak bagi sang anak mulai dari terbitnya akta kelahiran hingga saat akan 

menjadi wali nikah bagi anak tersebut. 

Seperti penjelasan di atas bahwa persoalan perwalian di dalam 

perkawinan adalah salah satu syarat perkawinan yang mutlak dan sebagai 

dasar sahnya suatu pernikahan. Hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 

19, 20, 21, 22 dan 23 Kompilasi Hukum Islam yang berkenaan dengan 

ketentuan wali nikah.
80

 Juga terdapat di dalam hadits Rasulullah SAW, 

yaitu : 

 .الَ ِنَكاَح ِإالَّ ِبَوِلِي 

“Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali.”
81

 

Khusus anak yang lahir akibat kawin hamil, penetapan wali 

nikahnya di dalam Hukum Islam terdapat 2 kategori, pertama ia lahir 

kurang dari 6 bulan minimal masa kehamilan, atau kedua ia lahir lebih dari 
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6 bulan minimal masa kehamilan. Jika ia anak yang lahir akibat kawin 

hamil yang lahir kurang dari 6 bulan, ia tidak memiliki hubungan nasab 

terhadap ayahnya yang telah menikahi ibunya tersebut (baik pria yang 

menghamili atau tidak). Hal ini memiliki maksud bahwa anak hasil kawin 

hamil tersebut tidak memiliki hubungan hukum terhadap ayahnya, yang 

berkenaan dengan biaya kehidupan dan pendidikan hak asuh, perwalian, 

maupun warisan anak tersebut ataupun sebaliknya.
82

 Namun jika anak 

yang lahir akibat kawin hamil lebih dari 6 bulan, maka statusnya sama 

dengan anak sah. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Madzhab yakni yang 

memberi tenggang waktu minimal 6 bulan antara kelahiran dan akad nikah 

menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Hambali atau antara kelahiran dan 

persetubuhan yang terjadi setelah akad nikah menurut Imam Syafi‟i baru 

anak tersebut dapat dinasabkan kepada bapaknya. Dengan demikian, maka 

perlu diambil keputusan menggunakan wali Hakim. 
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