
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap keluarga yang hidup di dunia ini selalu mendambakan agar 

keluarga yang dibangun selalu hidup bahagia, damai dan sejahtera yang 

merupakan tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, 

kekal dan sejahtera. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk 

membina rumah tangga dan keluarga sejahtera di mana pihak suami dan istri 

saling memikul amanah dan tanggung jawab, oleh karenanya si istri akan 

mengalami suatu proses psikologis yang berat yaitu kehamilan dan melahirkan 

yang meminta pengorbanan.
1
 

Kehidupan suami istri dalam suatu ikatan perkawinan tersebut 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, 

yaitu apabila mereka dianugerahi keturunan. Keberadaan anak dalam keluarga 

merupakan sesuatu anugerah yang sangat berarti, meskipun anak memiliki arti 

yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung 

keturunan, sebagai “investasi” masa depan, dan harapan untuk menjadi 

sandaran hati, pelipur lara, dan tambatan di kala usia lanjut.
2
 

Anak merupakan sebuah anugerah istimewa bagi orang tua yang 

sewaktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang, penyejuk hati dan 
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tumpuan hidup orangtua, dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah 

sebagai lambang penerus dan lambang keabadian.
3
 Anak mewarisi tanda-tanda 

kemiripan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas fisik, emosional, watak 

dan sifat genetik lainnya.
4
  Selain itu anak sebagai keturunan adalah belahan 

jiwa yang bisa diibaratkan juga sebagai potongan daging orang tuanya.  

Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka 

Allah SWT., mensyari’atkan adanya perkawinan. Pensyari’atan perkawinan 

memiliki tujuan antara lain untuk menjaga kelestarian manusia,
5
 penyaluran 

naluri syahwat, berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, 

menghindarkan diri dari penyakit, pendistribusian rasa tanggungjawab
6
 dan 

menciptakan kaluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini 

sebagaimana firman Allah SWT., dalam Surat Ar-Rum (30) ayat 21 yang 

berbunyi:  
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“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

bagi kaum yang berfikir”.
7
 

 

Oleh karena itu agama Islam melarang perbuatan zina dan memberi 

sanksi yang sangat berat terhadap pelaku perbuatan zina baik pihak laki-laki 

mauun perempuan. Hal ini dikarenakan perbuatan zina adalah perbuatan yang 

sangat tercela dan dapat mengakibatkan kerancuan nasab/ketidakjelasan 

keturunan yang berimbas pada beberapa aspek kehidupan manusia seperti 

perwalian, kewarisan, mahram dan lain-lain.
8
 Hal ini diungkapkan dalam Al-

Qur’an surat Al-Isra’ (17) ayat 32: 

                    

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu 

perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.
9
 

 

Ketika lahir anak sebagai akibat dari perbuatan zina, maka akan ada 

keraguan tentang siapa ayah (biologis dan kandung)nya. Maka dengan adanya 

perkawinan setiap anak yang lahir dari tempat tidur suami, mutlak menjadi 

anak dari suami itu, tanpa memerlukan pengakuan darinya. Hal ini sesuai 

hadist Nabi SAW., yang berbunyi: 
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نه فََُلًنا ابِِْن 
ِ
ِ ا ِه قَاَل قَاَم َرُجٌل فَقَاَل ََي َرُسوَل اَّلله ِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن َأِبيِه َعْن َجّدِ عن ََعْ

ُ  َ َْيِه َوَس هَ  ِ َ  ه اَّلله ِه ِ  ااَْ اِاِ يهِ  فَقَاَل َرُسوُل اَّلله ْسََلم : " َاَاْرُ  ِب ُأّ ِ
ِ
ََل َدْعَوة ِ  اَْل

  ." اب َأ ر ااَْ اِاِ يهِ  ااَْوَ ُ ِ  ِْ َراِا َوِ  َْعاِاِر ااَْ َ رُ 

Diriwayatkan dari „Amr Ibn Syu‟aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: 

“Seorang laki-laki berdiri seraya berkata: “Wahai Rasulullah, Anak itu 

adalah anakku, saya telah berzina denga ibunya pada zaman Jahiliyyah”. 

Maka Rasulullah SAW., bersabda: “Tidak ada pendakuan anak dalam Islam, 

perkara (tradisi) Jahiliyyah sudah tidak ada lagi, anak itu adalah untuk 

pemilik tilam dan bagi pezina adalah hukuman rajam”.
10

 

 

Berdasarkan uraian di atas anak yang sah baik menurut hukum agama 

maupun hukum Negara adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. 

Terkait dengan perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

(selanjutnya disebut UU Perkawinan). Dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa 

pengertian 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”. Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan 

terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, yang berbunyi: 

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu” dan pasal 2 ayat (2) berbunyi: “tiap-tiap 

perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”. 

Berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tersebut, maka perkawinan 
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adalah awal dari terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah 

dan memiliki perlindungan serta kekuatan hukum.  

Menurut penafsiran bahasa Pasal 2 ayat (1) ini mempunyai arti bahwa 

sebuah perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti, bahwa jika suatu 

perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah 

dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastor telah melaksanakan 

pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah 

terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi, sahnya 

perkawinan di mata agama dan kepercayaan masyarakat ini perlu mendapat 

pengakuan dari Negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 

ayat (2) Undang-undang Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan 

sebagaimana tersebut di atas. Pencatatan perkawinan bertujuan agar keabsahan 

perkawinan mempunyai kekuatan hukum, walaupun tidak menentukan 

sah/tidaknya suatu perkawinan. 

Perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan hukum agama sering 

disebut perkawinan di bawah tangan atau nikah siri. Selama ini perkawinan di 

bawah tangan (nikah siri) banyak terjadi di Indonesia, baik dikalangan 

masyarakat biasa, para pejabat, birokrat, tokoh masyarakat, pemuka agama 

ataupun para artis, istilah populernya disebut istri simpanan/selir.
11

  

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tersebut, 

menyebabkan kebanyakan masyarakat di Indonesia menganggap bahwa 
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perkawinan yang telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama (meski 

dilaksanakan secara siri/di bawah tangan) merupakan perkawinan yang sah 

sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-undang, sekalipun perkawinan 

tersebut tidak dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah (PPN). Karena 

perkawinannya di bawah tangan, maka perceraiannyapun juga sah apabila 

telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, sekalipun perceraian itu 

dilakukan di luar sidang Pengadilan. 

Sebagai akibat pemahaman tersebut maka timbul dualisme hukum 

yang berlaku di Negara Indonesia ini, yaitu di satu sisi perkawinan itu harus 

dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah (PPN), dan disisi lain tanpa 

dicatatkanpun tetap berlaku dan diakui di masyarakat. Namun demikian, 

dengan adanya Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, telah menghapus 

keabsahan perkawinan di bawah tangan, karena harus dicatatkan ke Kantor 

Urusan Agama (KUA) maupun lambaga pencatatan Negara lainnya. Sehingga 

anak yang lahir dalam perkawinan di bawah tangan dianggap tetap sebagai 

anak yang lahir di luar nikah. Jadi secara garis besarnya, hukum positif di 

Indonesia tidak mengakui perkawinan di bawah tangan sebagai perkawinan 

yang sah. 

Hal inilah yang telah dilakukan oleh salah satu artis Indonesia Machica 

Mochtar dengan Moerdiono, mantan Menteri Sekretaris Negara di masa Orde 

Baru. Perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tersebut adalah 

perkawinan di bawah tangan yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 20 

Desember 1993 dengan syarat dan rukun yang telah sesuai dengan kaidah 
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yang disyaratkan dalam hukum Islam.
12

 Hasil dari perkawinan tersebut adalah 

lahirnya anak laki-laki yang diberi nama Mochamad Iqbal Ramadhan bin 

Moerdiono, yang lahir di Jakarta, pada 5 Februari 1996.
13

 Tetapi sayangnya 

pernikahan ini tidak berjalan dengan baik, dan akhirnya mengakibatkan 

bubarnya perkawinan mereka pada tahun 1998. 

Masalah yang timbul adalah Moerdiono yang pada saat itu masih 

hidup tidak mengakui anak hasil hubungannya dengan Machica dan bahkan 

beliau menolak mengakui telah melakukan perkawinan di bawah tangan 

dengan Machica. Karena tidak berhasil mendapatkan pengakuan dari 

Moerdiono dan keluarganya akhirnya Machicha mengajukan gugatan Judicial 

Review ke Mahkamah Konstitusi. Perjuangan Machicha Mochtar yang sangat 

berat untuk mendapatkan pengakuan dari Moerdiono dan keluarganya tersebut 

akhirnya membuahkan hasil, yaitu pada Jum’at tanggal 17 Februari 2012 oleh 

Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara: 46/PUU-VIII/2010, yaitu 

dengan dihapuskannya Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Hakim 

Mahkamah Konstitusi memutus hal tersebut berdasarkan atas dikabulkannya 

permohonan itsbat nikah Machica untuk mendapatkan pengakuan 

perkawinannya yang dilakukan pada 20 Desember 1993 di Jakarta yang telah 

diputuskan oleh PA Tigaraksa Tangerang dengan Nomor Perkara 
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46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs. Hasil putusan PA Tigaraksa Tangerang adalah 

menerima perkawinan di bawah tangan yang diadakan pada tahun 1993.
14

 

Oleh sebab itu, agar mendapatkan kekuatan hukum yang lebih pasti 

lagi, Machica mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk 

menghapus Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat( 1) Undang-undang Perkawinan, 

dan yang dikabulkan oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi adalah 

penghapusan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan dalam kasus 

tersebut, dalam amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:
15

 

1. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang 

menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan 

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki 

yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan 

darah sebagai ayahnya. 

2. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 
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Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm. 37. Lihat juga 

Komario Bahar, “Anak Machicha Mochtar Masih Diragukan Keturunan Moerdiono”, dikutip dari:  
http://hot.detik.com/read/2012/25/132555/1851398/230, pada hari Senin tanggal 01 April 2013 

jam 19.06 WIB. 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang 

menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki 

kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan 

perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum 

ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat 

tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan 

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta 

dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum 

mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan 

keluarga ayahnya”. 

Akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka anak 

yang lahir diluar perkawinan adalah anak yang sah dan memiliki hubungan 

keperdataan dengan ayah biologisnya, apabila bisa dibuktikan dengan ilmu 

pengetahuan dan teknologi seperti tes DNA, sebagai konsekuensinya anak 

tersebut berhak untuk mendapatkan pengakuan (hubungan keperdataan) dari 

ayah biologisnya dan juga keluarga ayahnya.
16

  

Adanya amar putusan tersebut sudah memberikan jawaban dari 

perjuangan Machica yang panjang selama ini untuk mendapatkan pengakuan 

anaknya Iqbal terhadap ayah biologisnya dan keluarga ayahnya. Machica 
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Stevy Maradona, “Anak Di Luar Nikah Wajib Dinafkahi Ayah Kandungnya”, Republika, 

No. 43, Tahun XXXII, (18 Februari 2012), hlm. 1. 
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mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan menyebutnya 

sebagai kemenangan seluruh anak Indonesia yang dilahirkan di luar 

perkawinan resmi. "Ini kemenangan bersama anak yang mengalami nasib 

seperti anak saya," kata Machica usai persidangan di Gedung Mahkamah 

Konstitusi, Jumat, 17 Februari 2012.
17

 Dia menjelaskan, konsekuensi putusan 

Mahkamah Konstitusi membuat jati diri dan kepercayaan dirinya meningkat. 

Karena itu, setelah ini pihaknya akan membicarakan status Iqbal kepada 

keluarga Moerdiono untuk mendapat pengakuan resmi agar dimasukkan 

menjadi keluarga besarnya.
18

  

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini 

kemudian berkembang menjadi isu yang sangat menggemparkan, karena 

dalam Islam sendiri, yaitu baik dalam al-Qur’an maupun dalam al-Hadits yang 

telah dijelaskan di atas, anak yang dilahirkan dari hubungan di luar 

perkawinan, tidak bisa dinasabkan dengan ayah biologisnya. Hal inilah yang 

menarik penulis untuk meneliti tentang bagaimana kewenangan, dan dasar 

hukum Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan tersebut.  

Oleh sebab itu, untuk menjawab segala isu yang muncul setelah 

adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka peneliti mencoba 

mengkaji secara yuridis yaitu tentang legalitas hukum putusan Nomor: 

46/PUU-VIII/2010 tersebut, baik ditinjau dari Hukum Islam maupun maupun 

hukum positif di Indonesia. Dari hasil pembahasan nantinya diharapkan dapat 

menemukan temuan penting tentang legalitas hukum dari putusan Mahkamah 
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Stevy Maradona, “MUI: Banyak Penafsiran dan Khawatir Zina”, Republika, No. 43, 

Tahun XXXII. (18 Februari 2012), hlm. 11. 
18

Ibid.  
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Konstitusi tersebut dan menemukan solusi yang terbaik, dengan tidak lupa 

memperhatikan segi kemaslahatan bagi umat Islam khususnya, baik dari segi 

sosial kemasyarakatan maupun segi penegakan syari’at Islam yang bukan 

hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk masa dan generasi yang akan datang. 

Oleh karena itu penulis tertarik untuk menuangkannya ke dalam suatu 

penelitian karya ilmiah yang berjudul: ”Legalitas Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hubungan Keperdataan 

Anak Luar Nikah Dengan Ayah Biologisnya (Telaah Menurut Hukum 

Islam dan Hukum Positif).” 

 

B. Fokus dan Pertanyaan penelitian 

1. Fokus Penelitian.  

Dalam disertasi ini yang menjadi fokus penelitian adalah putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait legalitas 

hukumnya, yaitu keabsahan hukumnya baik ditinjau dari hukum Islam dan 

hukum positif. Selain itu juga terkait dengan substansi putusan yang 

merubah ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tentang 

keperdataan anak luar nikah yang semula hanya memiliki hubungan 

keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, dirubah dan ditetapkan 

menjadi di samping memiliki keperdataan dengan ibunya dan keluarga 

ibunya, juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dan 

keluarga ayah biologisnya. 
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Adapun yang dimaksud dengan anak luar nikah adalah anak hasil 

hubungan seksual antara pria dan wanita yang tidak bersuami yang 

dilakukan di luar nikah yang biasa disebut dengan anak zina/anak hasil 

zina. Sementara yang dimaksud dengan hubungan keperdataan adalah 

pertama, hubungan nasab antara anak luar nikah tersebut dengan ayah 

biologisnya. Kedua, hubungan keperdataan sebagai akibat hubungan nasab 

yang meliputi hubungan nasab, nafkah, waris, wali nikah, dan mahram. 

 

2. Pertanyaan penelitian 

Bertitik tolak dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka yang 

menjadi pokok permasalahan yang hendak dipaparkan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Bagaimana legalitas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2010 tentang penasaban anak luar nikah dengan ayah biologisnya 

ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif? 

b. Bagaimana hubungan keperdataan anak luar nikah dengan ayah 

biologisnya akibat penasaban atas putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 46/PUU-VIII/2010 ditinjau hukum Islam dan hukum positif? 

 

C. Tujuan dan manfaat Penelitian. 

1. Tujuan penelitian. 

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian 

ini adalah: 
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a. Untuk menganalisa dan mengkritisi tentang legalitas hukum keputusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang penasaban 

anak luar nikah dengan ayah biologisnya ditinjau dari hukum Islam 

dan hukum positif. 

b. Untuk menganalisa dan mengkritisi tentang hubungan keperdataan 

anak luar nikah dengan ayah biologisnya akibat penasaban atas 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ditinjau dari 

hukum Islam dan hukum positif. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan baik dari segi 

praktis maupun segi teoritis sebagai berikut: 

a. Segi praktis 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum 

Islam, khususnya hukum perdata Islam dan hukum positif di Indonesia 

mengenai hubungan keperdataan anak luar nikah dengan ayah 

biologisnya pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 

46/PUU-VIII/2010, sehingga ditemukan satu konsep kesepahaman 

hukum dalam menjembatani perbedaan hukum perdata Islam dengan 

hukum perkawinan nasional. 

b. Segi Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menemukan legalitas putusan 

Mahakah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 baik dari hukum Islam 
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maupun hukum positif di Indonesia. Serta penelitian ini diharapkan 

memberikan sumbangan pemikiran dan menemukan suatu konsep 

baru bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum Islam 

dan hukum positif di Indonesia, sehingga akan lebih membantu dalam 

menyelesaikan masalah-masalah perkawinan khususnya mengenai 

hubungan keperdataan anak nikah dengan ayah biologisnya.  

 

D. Sistematika Pembahasan. 

Dalam penulisan disertasi ini terbagi menjadi Lima (V) Bab dan 

beberapa Subbab, sehingga secara ilmiah penelitian ini bisa runtut dan 

memiliki pertanggungjawaban ilmiah. 

Bab I, Pendahuluan, yang berfungsi sebagai pola dasar pemikiran 

secara umum mengenai penelitian ini yang berisi tentang latar belakang, 

focus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian dan 

sistematika pembahasan yang berisikan urutan dari penyusunan disertasi ini. 

Bab II, yang berfungsi sebagai kajian penelitian terdahulu dan 

kerangka teori. Kajian penelitian terdahulu digunakan untuk memposisikan 

disertasi ini dengan penelitian yang sudah ada, yaitu untuk menyusun, 

mengelaborasi konsep, teori, dan model apakah dimaksudkan untuk 

melanjutkan, meningkatkan, menyempurnakan, ataukah justru sebaliknya. 

Sedangkan kerangka teori merupakan landasan kuat yang digunakan peneliti 

sebagai pisau analisa dari adanya fakta-fakta yang ada di bab IV dalam 

rangka menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan dalam bab I. 
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Kajian pertama mengenai Teori hukum Islam yang meliputi tinjauan dala>lah 

maqa>s}id asy-syari>’ah, dan siya>sah syar’iyyah yang didukung oleh tinjauan 

nafkah dan iltiza>m (adanya kewajiban), waris, wali nikah, dan mahram. 

Kajian kedua yang bersumber dari hukum positif yaitu tinjauan tentang 

peraturan keberadaan Mahkamah Konstitusi dan hak-hak keperdataan anak 

dalam hukum positif terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

46/PUU-VIII. 

Bab III, metode penelitian. Bab ini berfungsi untuk menggambarkan 

metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi: jenis dan 

pendekatan penelitian, sumber bahan penelitian, prosedur pengumpulan 

bahan penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik pengolahan serta 

analisa data. 

Bab IV, Hasil dan analisis Penelitian. Bab IV berfungsi sebagai 

penyajian data hasil penelitian meliputi penasaban anak luar nikah dan 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sedangkan 

analisis penelitian terdiri dari pandangan hukum Islam dan hukum positif 

terhadap legalitas putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan 

penasaban dan hubungan keperdataan sebagai akibat dari penasaban tersebut 

antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya. 

 Kemudian Bab V, Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang 

merupakan jawaban singkat dari pertanyaan penelitian. Selain itu juga berisi 

tentang temuan-temuan yang menarik dalam penelitian ini. Kemudian ditutup 

dengan beberapa saran dari peneliti sebagai masukan untuk pihak tertentu 



16 
 

yang berkepentingan berkenaan dengan masalah yang dibahas dalam disertasi 

ini, yaitu sesuatu yang dianggap penting akan tetapi belum tercover dalam 

pembahasan disertasi ini.  


