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ABSTRAK 
 

REKONSTRUKSI SISTEM HUKUM  KELUARGA ISLAM INDONESIA PASCA 
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 46/PUU–VIII/2010  

TENTANG ANAK LUAR NIKAH  
 

M. Nur Hasan Latief 
NIM. 12923005 

 
Sistem hukum yang ada di Indonesia selama ini memposisikan anak yang dilahirkan 

di luar nikah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, 
sementara dengan ayahnya dan keluarga ayahnya, anak luar nikah tidak bisa dihubungkan 
keperdataannya, hal ini seperti yang ada di dalam UU No 1 tahun 1974, namun ketentuan ini 
kemudian dirubah oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya No 46/PUU–
VIII/2010 yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar nikah mempunyai hubungan 
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. 
Putusan MK tersebut membawa dampak yang besar bagi sistem hukum yang ada di Indonesia 
baik dari segi hukum materiilnya sampai kepada hukum acaranya. Putusan ini mendapat pro 
kontra dari berbagai kalangan. Adapun masalah utama dalam penelitian ini yaitu mengenai 
implikasi dan dampak langsung ataupun tidak langsung putusan MK terhadap sistem hukum 
keluarga serta konstruksi hukum anak luar nikah pasca putusan MK dalam sistem hukum 
keluarga islam di Indonesia.  

Penelitian ini merupakan penelitian hukum non doktrinal dengan pendekatan 
hermeneutik. Penelitian hukum non doktrinal merupakan penelitian untuk mengkaji proses 
terjadi dan bekerjanya hukum di dalam masyarakat, termasuk interelasi antara hukum dengan 
lembaga-lembaga hukum. Data utama penelitian ini adalah library researh yakni data diambil 
dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan 
bahan hukum tertier. Selain itu untuk melengkapi data maka didukung pula data field researh 
yakni data yang berasal dari lapangan. Data field researh diperoleh dengan metode 
wawancara dengan hakim Pengadilan Agama. Data penelitian kemudian dianalisis dengan 
model Mattew B. Miles dan Michael Huberman yakni dengan cara pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. 
  Hasil penelitian ini, pertama: bahwa implikasi hukum putusan MK akan membuat 
sistem hukum yang lebih terbuka dalam mengintepretasikan anak luar nikah karena putusan 
MK tersebut belum ada spesifikasi jenis anak luar nikah yang dimaksud. kedua: dampak 
langsung putusan MK yakni pengadilan agama akan semakin banyak menangani perkara 
permohonan atau gugatan hak-hak keperdataan anak luar nikah. Sementara dampak tidak 
langsung putusan MK yakni terhadap Kementerian Dalam Negeri (kantor catatan sipil) yang 
berkaitan dengan akta kelahiran anak, Kementerian Agama yang berkaitan dengan pelayanan 
di Kantor Urusan Agama, dan Kementerian Hukum dan HAM berkaitan dengan Rancangan 
Peraturan Pemerintah anak luar nikah, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak berkaitan dengan sosialisasi dan upaya perlindungan terhadap anak luar 
nikah. ketiga, konstruksi hukum anak luar nikah pasca putusan MK mengalami perubahan 
mendasar pada struktur hukum keluarga Islam sebab kedudukan anak antara anak luar nikah 
dengan anak sah menjadi sama. Namun ini berlaku untuk anak luar nikah yang memiliki 
hubungan biologis dengan ayah kandungnya. Anak luar nikah setelah adanya putusan MK 
berhak mendapatkan hak asuh anak, hak nafkah anak termasuk hak pengurusan administrasi 
kependudukan. (namun hak tersebut tidak berlaku pada nasab, perwalian dan hak kewarisan).  
 
Kata kunci: Rekonstruksi, Sistem Hukum, Anak Luar Nikah. 



ABSTRACT 
 

RECONSTRUCTION OF THE SYSTEM OF ISLAMIC FAMILY LAW IN  
INDONESIA AFTER THE ISSUANCE OF CONSTITUTIONAL COURT 
VERDICT NO. 46/PUU-VIII/2010 ABOUT ILLEGITIMATE CHILDREN 

  
M. Nur Hasan Latief 

Student ID: 12923005 
 

The legal system in Indonesia has positioned children who are born out of 
wedlock to have a civil relationship only with the mother or her family, while 
with the father or his family the child cannot be related by civil law as stipulated 
in Law No. 1 Year 1974. However, the Constitutional Court through its Verdict 
No. 46/PUU-VIII/2010, stating that illegitimate children have a civil relationship 
not only with the mother and her family but also with the father and his family, 
changed this regulation. This Constitutional Court Verdict No. 46/PUU-VIII/2010 
has definitely brought significant impacts on the legal system in Indonesia in the 
perspective of material law as well as proceedings in the court. Furthermore, this 
verdict has triggered pros and cons in the community. Therefore, this research 
would discuss the implications and the direct as well as indirect impacts of this 
Constitutional Court Verdict on the elements of family law system as well as the 
legal construction on illegitimate children after the issuance of this verdict in the 
system of Islamic family law in Indonesia. 

This study was a non-doctrinal legal research with a hermeneutic 
approach. A non-doctrinal legal study is a research that studies the process of 
legal construction and implementation in the society, including the interrelation 
between law and legal institutions. The main data of this research were taken from 
library research that consisted of primary legal substance, secondary legal 
substance, and tertiary legal substance, which were supported by data from the 
field. The field research data was obtained via interviews with the judges of 
Religious Court. The data were then analyzed using the model invented by 
Matthew B. Miles and Michael Huberman, which suggested data collection, data 
reduction, data presentation, and conclusion drawing steps. 

The results were, first, the legal implication of Constitutional Court 
Verdict would establish a legal system that is open in interpreting illegitimate 
children because the verdict has not specified the types of illegitimate children. 
Second, the direct impact of this verdict was that religious courts would receive 
more applications or lawsuits relating to the civil rights of illegitimate children. 
Meanwhile, the indirect impact of this verdict occurred in the Ministry of Internal 
Affairs (civil registry office) relating to children’s birth certificates, the Ministry 
of Religious Affairs related to the services of the Office of Religious Affairs, and 
the Ministry of Law and Human Rights concerning the draft of Government 
Regulation about illegitimate children, as well as the Ministry of Women 
Empowerment and Child Protection relating to the socialization and protection 
efforts for illegitimate children. Third, the legal construction of illegitimate 
children after the issuance of this verdict experienced fundamental changes in the 



structure of Islamic family law because the position of illegitimate children and 
legitimate children became equal. However, this would apply to illegitimate 
children who have a biological relationship with the father. After the issuance of 
this verdict, illegitimate children would have the rights to obtain child custody, 
child livelihood, including civil administration and registry (but the rights do not 
apply to nasab/patronymic, custody, and inheritance). 
 
Keywords: Reconstruction, Legal System, Illegitimate Children 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah.  

Anak merupakan suatu amanah sekaligus karunia dari Tuhan YME dan 

dianggap sebagai harta kekayaan yang sangat berharga jika dibandingkan dengan 

kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Tuhan harus selalu dirawat serta 

dilindungi sebab dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai 

manusia yang harus selalu dijunjung tinggi. Ditinjau dari segi kehidupan berbangsa 

dan bernegara, anak merupakan pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa 

dimasa yang akan datang sehingga anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh 

serta berkembang dengan baik.1  

Anak sebagai salah satu bagian anggota keluarga2 dan masyarakat, 

merupakan tunas generasi muda yang kedepan akan meneruskan cita-cita bangsa dan 

negara guna membangun suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur 

berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Maka dari itu, sudah selayaknya jika mereka 

diberikan perlindungan atau pengayoman, baik dari sisi hukum maupun dari sisi 

kesejahteraan sosial.3 

                                                       
1Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, (Jakarta: 

Pena Media, 2008), hlm. 1. 
2Suatu keluarga terdiri atas ayah, ibu dan anak karena adanya ikatan darah maupun hukum. 

Lihat Bayyinatul Muchtaromah, Pendidikan Reproduksi bagi Anak Menuju Akil Baligh, Cet. 1, 
(Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 292.  

3Martitah, “Seputar Polemik Tentang Status Hukum Anak di Luar Perkawinan”,  Jurnal Ilmu 
Hukum Pandecta, No. 11, Vol. 1, (Januari-Juni, 2007), hlm. 1, kolom 1. 
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Secara biologis seorang anak pasti memiliki ayah dan ibu. Ayah merupakan 

laki-laki yang memberi benih kepada wanita, sedangkan Ibu merupakan wanita yang 

melahirkan anak tersebut.4 Seorang anak yang akan dilahirkan tentu tidak bisa 

memilih apakah dirinya dilahirkan dari pasangan serasi dengan status sosial yang 

jelas melalui proses pernikahan yang sah, maupun anak yang lahir dari hasil 

hubungan gelap. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia selama ini memposisikan 

anak yang dilahirkan di luar pernikahan tidak memiliki status hukum yang kuat sebab 

anak tersebut secara hukum tidak memiliki hak apapun atas ayah biologisnya.5 Dasar 

hukum yang mengatur masalah kedudukan anak luar nikah dalam Pasal 43 Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 selama ini dianggap tidak cukup memadai untuk 

memberikan perlindungan hukum. Paraturan tersebut juga dianggap diskriminatif. 

Hal ini dikarenakan anak yang dilahirkan di luar nikah maka status hukum anak 

tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya 

saja tanpa adanya hubungan keperdataan dari ayah biologisnya.6 Ketentuan yang ada 

di dalam Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut menimbulkan suatu 

kesan bahwa seakan-akan kedudukan seorang wanita yang telah melahirkan seorang 

                                                       
4R Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di 

Indonesia, Cet. V, (Surabaya: Airlangga University Press, 2012), hlm. 103. 
5Fita Indah Maulani dan Mediani Dyah Natalia, “Menimbang Status Anak  di Luar Nikah”, 

dikutip dari http://www.harianjogja.com/2012/harian-jogja/kota-jogja/menimbang-status-anak-di-luar-
nikah-173209 pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 jam 20.06 WIB. 

6Kurniawan Tri Wibowo, “Dampak Positif dan Negatif Putusan Mahkamah Konstitusi 
No.46/PUU-VIII/2010 terhadap Status Anak di Luar Nikah”, dikutip dari http:// pengacaraonlinecom. 
blogspot.com/ pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 jam 20.06 WIB. 
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anak7 di luar nikah tidak seimbang dengan kedudukan laki-laki yang telah 

menghamilinya karena wanita tersebut harus mengasuh dan memilihara anak yang 

lahir tersebut, sementara laki-laki yang telah menghamilinya bebas berkeliaran serta 

tidak ada tanggungjawab secara hukum terhadap anak tersebut.8  

Saat ini anak-anak yang lahir di luar nikah dapat menghirup udara 

kemerdekaan, hal ini dikarenakan Mahkamah Konstitusi (MK)9 beberapa waktu yang 

lalu telah mengeluarkan putusan yang revolusioner. MK mengabulkan sebagian 

permohonan pengujian UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 

1945 yang diajukan oleh Machica Mochtar. Machica Mochtar merupakan seorang 

artis penyanyi dangdut yang tenar pada tahun 1980-an. Nasibnya kemudian berubah, 

pada saat ketenarannya tersebut memberi kesempatan bagi dirinya untuk berkenalan 

dengan seorang bernama Moerdiono yang merupakan Menteri Sekretaris Negara pada 

era Presiden Soeharto. Pada 20 Desember 1993 Machica Mochtar menikah secara siri 

dengan Moerdiono. Dari hasil pernikahan siri mereka kemudian dikaruniai seorang 

anak laki-laki bernama Mohammad Iqbal Ramadan. Namun pada tahun 1998 rumah 

tangga mereka akhirnya kandas dengan perceraiannya.10  

                                                       
7Setiap anak memang lahir dari rahim seorang ibu, namun bukan berarti hanya sang ibu saja 

yang memiliki kewajiban dan tanggungjawab terhadap semua hal yang menyangkut persoalan 
pengasuhan anak, sang ayah juga memiliki tanggungjawab dan kewajiban terhadap anak tersebut. 
Lihat Nurun Najwah, Relasi Ideal Suami Isteri, (Yogyakarta: PSW UIN Suka, 2004), hlm. 18. 

8Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah Hambatan dan 
Prospeknya, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 124. 

9Dengan adanya Mahkamah Konstitusi maka semua UU yang dinilai bertentangan dengan 
UUD 1945 bisa diajukan judicial review. Lihat Moh Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum dalam 
kontroversi Isu, (Jakarta: Rajagrafindo, 2012), hlm. 274. 

10Anoname, “Machica Mochtar”, dikutip dari http://id.wikipedia.org/wiki/Machica_ Mochtar 
pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 jam 20.06 WIB. 
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Selanjutnya pada bulan Juli 2008, keluarga besar Moerdiono mengadakan 

jumpa pers. Dalam jumpa pers tersebut keluarga besar Moerdiono membuat 

pernyataan yang isinya tidak mengakui Iqbal sebagai anak Moerdiono. Atas 

pernyataan keluarga Moerdiono tersebut Machica Mochtar merasa tidak terima 

karena hak-hak anaknya merasa terabaikan dan tidak dipenuhi oleh Moerdiono 

semasa hidup. Misalnya uang bulanan dan uang untuk biaya sekolah. Menurut 

Machica Mochtar, seorang anak memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan dari 

ayah biologisnya.11 Lalu Pada tahun 2010, Machicha berjuang mengajukan 

Permohonan ke MK guna mendapatkan pengakuan mengenai status hukum putranya. 

Machica Mochtar mengajukan uji materiil sebagai berikut: 

Tabel 1 Uji Materiil UU Perkawinan 
No UUD 1945 UU No 1 tahun 1974 
1 Pasal 28 B ayat 1 

Setiap orang berhak membentuk keluarga dan 
melanjutkan keturunan melalui perkawinan 
yang sah  

Pasal 2 ayat 2 
Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku  

2 Pasal 28 B ayat 2 
Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 
tumbuh, dan berkembang serta berhak atas 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi  

Pasal 43 ayat 1 
Anak yang dilahirkan di luar perkawinan 
hanya mempunyai hubungan perdata 
dengan ibunya dan keluarga ibunya “ 

3 Pasal 28 D ayat 1 
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil 
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum  

 

Sumber: Sofyan, 2012. 

MK kemudian memutuskan mengabulkan sebagian permohonan pemohon.   

Pertama: uji materiil Pasal 2 ayat (2) UU No 1 tahun 1974 tidak dikabulkan. 

Menurut MK pernikahan yang dicatatkan adalah dalam rangka untuk tertib 

                                                       
 11Budi Yuwono, “Machicha Mochtar Sambut Gembira Putusan MK”, dikutip dari http:// 

suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/02/17/109799/Machicha-Mochtar-Sambut Gembira-
Putusan-MK pada hari rabu tanggal 20 Juni 2012 jam 20.06 WIB. 
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administrasi. Sebagai suatu perbuatan hukum yang penting dalam kehidupan pribadi 

yang bersangkutan, dan berimplikasi pada akibat hukum yang luas, dikemudian hari 

dapat dibuktikan dengan sebuah bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, 

sehingga nantinya perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak 

yang ditimbulkannya dari suatu pernikahan dapat dilaksanakan secara tertib dan 

efisien. Kata lainnya dengan dimilikinya bukti otentik akta perkawinan, hak-hak yang 

timbul sebagai akibat pernikahan dapat dilindungi dan terlayani dengan sebaik-

baiknya, karena tidak memerlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, 

tenaga, dan pikiran, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UU 

No 1 tahun 1974 perkawinan yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat 

dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan 

putusan dari pengadilan. 

Kedua, Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dikabulkan. 

Menurut Mahkamah Konstitusi hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai 

bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan pernikahan, namun dapat juga 

didasarkan pada pembuktian yang sah secara hukum tentang adanya hubungan darah 

antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai ayahnya.12 

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur masalah 

                                                       
12Syafran Sofyan, “Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-viii/2010, 

tgl 13 Februari 2012, tentang Status Anak Luar Kawin”, dikutip dari http:/ /www. lemhannas.go.id 
/portal/in/daftar-artikel/1715-analisis-hukum-putusan-mahkamah konstitusi-nomor-46puu-viii2010-
tgl-13-feb-2012-tentang-status-anak luar- kawin.html pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 jam 17.14 
WIB. 
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hubungan keperdataan anak di luar nikah bertentangan dengan UUD 1945. Putusan 

Mahkamah Konstitusi ini kemudian pada gilirannya menimbulkan pro dan kontra di 

dalam masyarakat, untuk pihak yang pro (mendukung) terhadap putusan Mahkamah 

Konstitusi menilai bahwa putusan ini merupakan suatu terobosan hukum yang 

progresif dalam melindungi anak, sedangkan untuk pihak yang kontra (tidak 

mendukung) terhadap putusan Mahkamah Konstitusi menilai bahwa putusan ini 

merupakan afirmasi dan legalisasi terhadap pernikahan siri maupun perbuatan zina, 

kumpul kebo (samen laven).13  

Putusan MK tersebut pada gilirannya akan berakibat pada perombakan dan 

pembaharuan pada sistem hukum yang ada di Indonesia. Sistem hukum positif yang 

ada selama ini memposisikan anak luar nikah berbeda status hukumnya dengan status 

hukum anak sah (anak yang lahir di dalam pernikahan yang sah secara hukum). Anak 

di luar nikah diperlakukan diskriminasi karena anak di luar nikah hanya memiliki 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, yang ini artinya anak 

tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah maupun dari keluarga 

ayahnya.14 Di samping itu dalam sistem hukum Islam juga diterangkan bahwa anak 

yang dilahirkan di luar nikah, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan atau 

                                                       
13Eka N.A.M. Sihombing, “Kedudukan Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK Nomor 46/Puu-

Viii/2010”, dikutip dari  http://sumut. kemenkumham.go.id/berita-utama/399-kedudukan-anak-luar-
nikah-pasca-putusan-mk-nomor-46puu-viii2010 pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2012 jam 19.46 WIB. 

14Alamsyah, “Status Hukum Anak di Luar Nikah Resmi”, dikutip dari  http://purbadana. 
site90.net/?pilih =news&mod= yes&aksi= lihat&id=30 pada hari Senin tanggal 04 Juni 2012 jam 
19.13 WIB. 
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dihubungkan dengan ayahnya, anak tersebut hanya dinasabkan pada ibunya saja15 

karena hukum Islam sangat menjaga kemurnian nasab manusia.16 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka kemudian muncul 

suatu permasalahan tersendiri yang kemudian penulis berinisiatif untuk meneliti lebih 

lanjut dalam sebuah karya ilmiah yang berupa disertasi dengan judul: Rekonstruksi 

sistem hukum keluarga islam indonesia pasca putusan mahkamah konstitusi No 

46/PUU–VIII/2010 tentang anak luar nikah.  

 

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Guna menemukan berbagai nilai penting dari perubahan sistem hukum 

yang menyangkut status hukum anak di luar nikah maka di sini penulis 

menempatkan fokus penelitian “elemen sistem hukum” dengan titik fokus kajian 

hermeneutik hukum. Komponen dalam elemen sistem hukum pada penelitian ini 

berpedoman pada teori elemen sistem hukum yang diutarakan oleh Lawrence M 

Friedman. Elemen-elemen sistem hukum menurut Laurence M. Friedman terdiri 

dari tiga unsur yakni, struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.17  

Struktur hukum ialah bagian yang memberi bentuk serta batasan terhadap 

keseluruhan. Adapun bagian yang memberi bentuk tersebut ialah beberapa 

                                                       
15M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah al-Haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum 

islam, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 82. 
16Nazar Bakry, Fiqh dan Ushul Fiqh, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 85. 

  17Lawrence M Friedman, American Law, (New York: ww Norton & Company, 1984), hlm. 5. 
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institusi penegakan hukum. Substansi merupakan suatu aturan, norma, serta 

perilaku nyata manusia yang ada dalam sistem tersebut. Substansi bukan hanya 

aturan yang ada dalam undang-undang, namun juga meliputi hukum yang hidup 

(living law). Kemudian, budaya hukum adalah suasana pikiran sosial serta 

kekuatan sosial yang bisa menentukan bagaimana hukum tersebut dipakai, 

dihindari atau disalahgunakan.18 

Beberapa elemen dari sistem hukum tesebut senantiasa berubah-ubah 

sesuai dengan perkembangan masyarakat. Apabila kita merujuk pada 

pembagian elemen hukum menurut Laurence M. Friedman, baik terhadap 

struktur hukum, substansi hukum, serta budaya hukum, semuanya bersifat 

dinamis. Namun kecepatan pada perubahan dari tiap-tiap elemen-elemen 

tersebut berbeda-beda. Bagaimana potret terhadap keadaan sistem hukum yang 

selalu berubah-ubah tersebutlah yang diartikan sebagai struktur hukum. 

Merujuk pada teori Laurence M. Friedman di atas maka sistem hukum 

bisa divisualisasikan ibarat sebuah mesin. Dimana substansinya ialah, 

“mengenai untuk apa mesin tersebut dibuat?” dan budaya hukumnya ialah 

“apa dan siapakah yang memutuskan untuk menghidupkan serta mematikan 

mesin itu?” serta menentukan “bagaimana mesin tersebut akan dipakai?”. 

Elemen-elemen tersebut membentuk suatu proses yang melingkar, sehingga 

                                                       
18Muhammad Erwin, Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum, Cet III, (Jakarta: 

Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 107. 
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tersebut diberi label hukum karena bagiannya, akan tetapi tetap disebut 

dengan hukum.19 

Menurut penulis, hermeneutik hukum merupakan sebuah instrument 

yang tepat digunakan pada penelitian ini. Hermeneutik adalah menafsirkan, 

menjelaskan atau menerjemahkan.20 Dengan pendekatan hermeneutik akan 

bisa menafsirkan makna dari Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 

dampaknya terhadap sistem hukum. Dengan mengacu fokus penelitian di 

atas maka penelitian ini harapannya bisa menemukan berbagai hal baru 

tentang bagaimana rekonstruksi sistem hukum keluarga Islam di Indonesia 

setelah adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 tersebut.  

2. Pertanyaan Penelitian 

Adapun pertanyaan yang muncul berdasarkan latar belakang yang telah 

dipaparkan di atas yakni, :  

1. Bagaimana implikasi hukum putusan MK No 46/PUU–VIII/2010 tentang 

anak luar nikah terhadap sistem hukum keluarga? 

2. Apa saja dampak langsung dan tidak langsung putusan MK No 46/PUU–

VIII/2010 tentang anak luar nikah? 

3. Bagaimana konstruksi hukum anak luar nikah pasca putusan MK No 

46/PUU–VIII/2010 dalam sistem hukum keluarga islam di Indonesia?  

 

                                                       
19Ibid., hlm. 109. 
20Saifur Rohman, Hermeneutik Panduan ke Arah Desain Penelitian dan Analisis, Cet. 1, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 11. 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian pada umumnya diklasifikasikan menjadi dua yakni tujuan yang 

bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus. Tujuan umum berfungsi untuk 

mendapatkan pemahaman secara garis besar hakikat dari objek yang diteliti. 

Sementara tujuan khusus memiliki fungsi untuk menguraikan secara rinci 

mengenai masalah pokok yang diteliti, kaitannya dengan objek formalnya. 

Dengan demikian suatu latar belakang yang telah dirumuskan sehingga 

mendapatkan masalah pokok. Masalah pokok inilah yang kemudian dipaparkan 

sekaligus dipecahkan kedalam suatu tujuan khusus.21  

Tujuan penelitian yang baik harus memenuhi beberapa kriteria 

diantaranya sesuai dan mengacu dengan rumusan masalah, realistis, serta 

didukung oleh kemampuan peneliti baik dari segi kemampuan keilmuan, dana, 

waktu dan faktor pendukung lainnya.22  

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih pada 

pengembangan hukum baik dari sisi pengembangan teoritik maupun 

pengembangan praktis. Pengembangan dari sisi teori di sini harapannya bisa 

mengembangkan teori tentang sistem hukum keluarga yang berkaitan dengan 

anak luar nikah setelah putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU–VIII/2010. 

                                                       
21Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu-ilmu Sosial 

Humaniora Pada Umumnya, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 272. 
22Wahyu Purhantara, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Bisnis, Cet. 1, (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2010), hlm. 34. 
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Sementara pengembangan dari sisi praktis dalam hal ini harapannya bisa 

memberikan masukan kepada lembaga-lembaga hukum di Indonesia baik 

lembaga peradilan, lembaga legislatif dan lain sebagainya.  

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian secara umum dibedakan menjadi manfaat praktis dan manfaat 

teoritis. Manfaat praktis bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari secara 

langsung, manfaat praktis dihubungkan dengan kegunaan suatu penelitian dalam 

rangka memenuhi berbagai kebutuhan pokok manusia baik kebutuhan jasmani 

maupun kebutuhan rohani. Sementara manfaat teoritis masih merupakan konsep-

konsep yang membutuhkan pengembangan lebih lanjut, manfaat teoritis 

berkaitan dengan penyusunan beberapa konsep dasar dengan berbagai perangkat 

seperti metode, teknik dan instrument.23 dengan kata lain manfaat teoritis akan 

memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahauan khususnya dalam 

rangka menambah khasanah ilmu pengetahuan atau referensi. 24  

   Manfaat penelitian ini secara teoritis harapannya bisa memperkaya 

khazanah pemikiran hukum islam dalam menjelaskan rekonstruksi sistem hukum 

keluarga islam di Indonesia setelah adanya putusan MK No 46/PUU–VIII/2010 

tentang anak luar nikah, sementara secara praktis penelitian ini harapannya bisa 

bermanfaat bagi beberapa instansi pemerintah yang menangani persoalan anak di 

luar nikah dan instansi-instansi lainnya yang berkaitan dengan itu.   

                                                       
23Nyoman Kutha Ratna, Metodologi…hlm. 273. 
24Wahyu Purhantara, Metodologi …hlm. 34. 
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D. Sistematika Pembahasan 

Agar Sistematika penulisan dalam disertasi ini lebih terstruktur secara 

sitematis dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, maka sistematika 

penulisan dalam disertasi terdiri dari lima bab. Adapun sistematika penulisan ini 

sebagai berikut: 

 Bab pertama pendahuluan yang merupakan pengantar disertasi ini secara 

keseluruhan. Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, fokus dan 

pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. Bab ini merupakan landasan untuk melangkah pada bab-bab selanjutnya.   

Bab kedua berisikan kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori. Pada bab 

ini digambarkan mengenai penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. 

Hal tersebut penting untuk menghindarkan plagiasi. Kemudian landasan teori ini 

memaparkan beberapa teori yang terkait dengan penelitian ini. Kerangka teori 

tersebut dijadikan sebagai pisau analisis dalam rangka menganalisis berbagai data 

yang sudah diinventarisir tersebut. 

Bab ketiga berisikan Metode Penelitian. Pada bab ini dijelaskan mengenai 

metode yang dipakai, baik ketika pengumpulan data sampai kepada analisis data. 

Metode penelitian ini sangat penting untuk dicermati oleh peneliti karena dengan 

penggunaan metode penelitian yang benar maka bisa memberikan hasil penelitian 

yang akurat.   

Bab keempat merupakan hasil dan analisis penelitian. Pada bab keempat ini 

dipaparkan hasil dan analisis penelitian mengenai dampak Putusan MK No 46/PUU–
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VIII/2010 tentang anak luar nikah terhadap sistem hukum keluarga Islam di Indonesia 

yang hal ini terdiri dari dua sub bab yakni pertama, mengenai dampak putusan 

Mahkamah Konstitusi No 46 /PUU –VIII/ 2010 terhadap elemen sistem hukum, 

kedua Rekonstruksi anak luar nikah pasca putusan MK dalam sistem hukum nasional 

Bab kelima merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari seluruh hasil 

analisis yang telah dilaksanakan dalam penelitian ini. Pada bab ini juga 

diketengahkan saran-saran yang akan diberikan oleh penyusun setelah melakukan 

kajian secara mendalam terhadap masalah pengaruh putusan MK No 46 /PUU –VIII/ 

2010 terhadap rekonstruksi sistem hukum keluarga di Indonesia serta temuan-temuan 

yang diperoleh dalam penelitian ini.  

 




