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BAB II 

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU  

DAN KERANGKA TEORI 

 

 

A. Kajian penelitian terdahulu. 

Kajian tentang hubungan keperdataan antara anak hasil perkawinan di 

bawah tangan dan anak luar nikah dengan bapak biologisnya selama ini telah 

banyak dibahas, tetapi pembahasannya masih belum bisa menjawab gejolak 

di masyarakat. Kesimpulan dari seluruh pembahasan yang pernah ada adalah 

bahwa anak hasil perkawinan di bawah tangan (perkawinan siri) secara 

hukum positif sama dengan anak luar nikah, sehingga hanya memiliki 

hubungan keperdataan dengan ibunya saja yang dihukumi sebagai anak zina.  

Kajian tersebut ada yang berbentuk kajian yuridis-normatif, yuridis-

sosiologis, maupun yuridis-komparatif dari segala peraturan yang menjadi 

acuan pembahasannya. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

46/PUU-VIII/2010 telah membuka lembaran baru pemikiran hukum di 

Indonesia ke ranah hukum yang lebih progresif dan diharapkan mampu 

menjawab gejolak di masyarakat tentang kedudukan secara perdata anak hasil 

hubungan di luar nikah terhadap ayah biologisnya. Penelitian ini akan 

berbeda dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, sebagai konsekuensi 

dari lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Karena penelitian ini 

akan melihat kedudukan anak hasil hubungan di luar nikah terhadap 

hubungan keperdataannya dengan ayah biologisnya, yang bisa dibuktikan 
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dengan ilmu kedokteran yang canggih yaitu dengan tes DNA. Selain itu, 

penelitian ini juga mencoba menemukan tentang legalitas hukum putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 baik dilihat dari hukum 

Islam maupun dari hukum positif. Sehingga pembahasan dalam karya ilmiah 

ini nantinya diharapkan mampu menjembatani perbedaan pendapat dari para 

ulama‟ maupun para ahli hukum untuk mencari solusi pemecahan masalah 

yang lebih baik dan bijaksana. Kajian penelitian terdahulu terkait status 

perdata anak luar nikah dengan ayah biologisnya antara lain:  

1. Sri Wahyuni,
1
 Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Waris Adat 

Di Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali, Tesis, Universitas 

Diponegoro Semarang, 2008. Intisari dari Tesis tersebut adalah bahwa 

anak luar kawin berdasarkan hukum waris adat di Kecamatan Boyolali 

Kabupaten Boyolali bisa mendapatkan warisan dari ayah biologisnya 

apabila anak tersebut dinilai telah berkelakuan baik terhadap keluarga ayah 

biologisnya. Akan tetapi meskipun demikian warisan yang diterima oleh 

anak luar kawin tersebut dari ayah biologisnya lebih sedikit daripada 

warisan yang didapat oleh anak sah. Hal ini dikarenakan status anak 

tersebut lahir di luar nikah yang mana hal itu adalah aib bagi keluarga. 

2. Jumni Nelly,
2

 Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan 

Nasional. Intisari dari tulisan tersebut adalah bahwa anak luar nikah atau 

                                                           
1
Sri Wahyuni, “Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Waris Adat Di Kecamatan 

Boyolali Kabupaten Boyolali”, Tesis Magister, Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 

2008. 
2
Jumni Nelly, “Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Nasional”, dikutip 

dari http://www.indoarchive.com. pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 jam 20.23 WIB 

http://www.indoarchive.com/
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yang biasa disebut dengan anak zina, dalam hukum Islam dan hukum 

Nasional tidak bisa dinasabkan kepada bapak kandungnya (ayah biologis). 

3. A. Mukhsin Asyrof,
3
 Mengupas Permasalahan Istilhaq dalam Hukum 

Islam. Intisari dari artikel tersebut adalah bahwa istilhaq sangat berfungsi 

untuk menentukan asal-usul anak dalam hubungan keperdataan dengan 

bapak kandungnya. 

4. Abdullah Wasian,
4
 Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan 

Istri, Anak dan Harta Kekayaannya (Tinjauan Hukum Islam dan Undang-

Undang Perkawinan). Intisari dari tesis tersebut adalah bahwa kedudukan 

anak hasil perkawinan siri secara hukum Islam tetap sama dengan anak 

hasil perkawinan yang sah dalam hukum Negara. Akan tetapi karena orang 

tuanya tidak memiliki akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pemerintah, 

maka akta kelahiran anak tersebut hanya atas nama ibunya, sehingga anak 

tersebut tidak bisa mendapatkan pengakuan keperdataan dari bapak 

biologisnya. 

5. Syafran Sofyan,
5
 Analisis  Hukum  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

46/PUU-VIII/2010, Tanggal 13 Februari 2012, Tentang Status Anak Luar 

Kawin. Intisari dari artikel tersebut adalah meneliti tentang hukum acara 

Mahkamah Konstitusi dalam membuat suatu putusan berdasarkan 

                                                           
3
A. Mukhsin Asyrof, “Mengupas Permasalahan Istilhaq dalam Hukum Islam”, dikutip dari 

http://www.indoarchive.com. pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 jam 20.16 WIB. 
4
Abdullah Wasi‟an, “Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Istri, Anak dan 

Harta Kekayaannya (Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan)”, Tesis Magister, 

Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2010. 
5

Syafran Sofyan, “Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2010 Tanggal 13 Februari 2012, Tentang Status Anak Luar Kawin”, dikutip dari 

http://www.indoarchive.com., pada Sabtu tanggal 14 April 2013 jam 19.56 WIB. 

http://www.indoarchive.com/
http://www.indoarchive.com/
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Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dan status anak luar kawin 

yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-

Undang Perkawinan. Dalam kasus ini, pengujian putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berdasarkan Pasal 28 B ayat 2 dan 

28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar. Bahwa anak luar nikah dalam KUH 

Perdata hanya dapat diakui keperdataannya dengan bapaknya ada dua 

yaitu dengan pengakuan sukarela dan pengakuan paksaan karena Undang-

Undang. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan hubungan 

keperdataan anak dengan bapak biologisnya hanya berdasarkan Pasal 42 

dan Pasal 43. Kemudian untuk masalah waris anak di luar kawin hanya 

bisa dilakukan melalui akta notaris. Tetapi bentuk dari warisan tersebut 

berupa hak waris atau wasiat wajibah, tidak dijabarkan secara mendalam. 

6. Taufiq Basari,
6

 Strategi Pengujian Undang-Undang di Mahkamah 

Konstitusi. Makalah presentasi power point dalam acara pelatihan tata cara 

uji peraturan perundang-undangan kerjasama Jimly School of Law and 

Government & Australia Indonesia Partnership for Justice. Intisari dari 

makalah ini adalah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, dasar hukum 

prosedur persidangan atau tata cara mengajukan judicial review di 

Mahkamah Konstitusi, proses persidangan, sampai dengan putusan. 

Pembahasan tentang pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi 

hanya mengacu pada UUD 1945, dan dasar hukumnya kenapa harus UUD 

1945 tidak dijelaskan. 

                                                           
6
Taufiq Basari, “Strategi Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi”, dikutip dari 

http://taufiq.blogsot.com, pada hari Jum‟at tanggal 10 Mei 2013 jam 18.37 WIB. 

http://taufiq.blogsot.com/
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7. Anas Firdian,
7

 Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji 

Undang-Undang (Mengawal Asas atau Pemberi Penalti Bagi Pelanggar 

Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik). Intisari 

dari artikel ini adalah membahas tentang kewenangan Mahkamah 

Konstitusi, konsepsi dan mekanisme pembentukan perundang-undangan, 

dan kompetensi kewenangan kelembagaan pemerintahan dalam membuat 

suatu peraturan. Dari artikel ini menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi 

juga memiliki wewenang untuk mengawal asas pembentukan peraturan 

perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan memberi 

pinalti dan teguran atas pelanggaran terhadap asas ini kepada lembaga 

pemerintahan yang membuat suatu peraturan tidak sesuai dengan Undang-

Undang tersebut. 

8. Diskusi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 

Tanggal 27 Februari 2012 Tentang Pengubahan Pasal 43 Undang-undang 

Perkawinan Tentang Hubungan Perdata Anak Dengan Ayah Biologisnya 

di Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
8
 Intisari dari diskusi hukum tersebut 

adalah bahwa muncul hukum baru tentang keperdataan anak dengan bapak 

biologisnya, yaitu bahwa anak di luar kawin bukan lagi hanya memiliki 

                                                           
7

Anas Firdian, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang 

(Mengawal Asas atau Pemberi Penalti Bagi Pelanggar Asas Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan Yang Baik)” dikutip dari http://anasfir.blogspot.com. pada hari Minggu tanggal 5 Mei 

2013 jam 08.26 WIB. 
8
Mukti Arto, “Diskusi Hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon: Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 27 Februari 2012 Tentang Pengubahan Pasal 43 

ayat (1) Undang-undang Perkawinan Tentang Hubungan Perdata Anak Dengan Ayah 

Biologisnya”, dikutip dari http://img.pa-bogor.go.id/upload/diskusihukum.pdf, pada hari Kamis 10 

Mei 2013 jam 16.28 WIB. 

http://anasfir.blogspot.com/
http://img.pa-bogor.go.id/upload/diskusihukum.pdf


22 
 

keperdataan dengan ibunya, namun juga bisa dengan ayah biologisnya, 

yang meliputi nasab, mahram, hak dan kewajiban, wali nikah serta 

hubungan pewarisan. Hal ini karena adanya suatu anak merupakan suatu 

peristiwa hukum yang terjadi atas dasar sunatullah sehingga terbebas dari 

tatanan hukum atas dasar prinsip anak lahir dalam keadaan fitrah/suci serta 

tidak ada seseorang yang dapat menanggung beban dosa perbuatan orang 

lain. Sehingga penetapan anak tersebut bisa dilaksanakan apabila sudah 

terbukti siapa ayahnya. 

9. M. Nurul Irfan,
9
 dalam bukunya yag berjudul Nasab dan Status anak 

dalam hukum Islam yang diterbitkan oleh Amzah Jakarta tahun 2013, 

pengarang buku ini juga menjadi saksi ahli di Mahkamah Konstitusi dalam 

uji materi Undang-undang Perkawinan tentang anak luar nikah oleh 

Machica Mochtar mantan istri almarhum Moerdiono disamping beliau 

juga sebagai dosen fakultas syari‟ah dan hukum UIN syarif Hidayatullah 

Jakarta. Dalam buku tersebut yang terdiri dari lima bab dan 219 halaman 

dalam rangka merespon keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2010 tentang hubungan keperdataan anak luar nikah dengan ayah 

biologisnya. Diberi kata pengantar oleh Ma‟roef Amin ketua MUI dan 

Nasaruddin Umar (Wamenag RI). Pengarang dalam bab I membicarakan 

nasab dalam hukum Islam dan dalam bab II membicarakan hubungan 

nasab dalam hukum Islam, bab III membicarakan sebab-sebab ketetapan 

nasab, bab IV cara-cara menetapkan nasab dan problematika hukum 

                                                           
9
Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam, (Jakarta: Amzah, 2013). 
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keluarga Islam Indonesia, dan bab V menerangkan solusi terhadap polemik 

keputusan Mahkamah Konstitusi tentang status anak luar nikah. Dalam 

kesimpulannya anak luar nikah tidak bisa dinasabkan kepada ayah 

biologisnya, karena hal tersebut telah menjadi kesepakatan ulama‟ empat 

madzhab. Menurut beliau nasab anak kepada ayah hanya bisa diperoleh 

lewat perkawinan yang sah, perkawinan syubhat dan perkawinan fasid. 

Terkait hubungan kewarisan beliau setuju dengan wasiat wajibah dan 

sangat mendukung fatwa MUI mengenai hal ini yaitu fatwa nomor 11 

tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya. 

10. Nur Hasan Latif,
10

 Rekonstruksi Sistem Hukum Keluarga Islam Indonesia 

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang 

Anak Luar Nikah, Disertasi, UII Yogyakarta, 2015. Intisari dari penelitian 

ini adalah bahwa pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar nikah tersebut, terjadi perubahan 

yang sangat mendasar pada konstruksi sistem hukum keluarga Islam 

Indonesia. Ini menyebabkan sistem hukum keluarga Islam Indonesia 

menjadi lebih terbuka dalam menginterpretasikan anak luar nikah. Hal ini 

jelas berdampak sangat besar pada sistem hukum keluarga Islam Indonesia 

baik secara langsung atau tidak langsung terutama institusi Negara seperti 

Pengadilan dan beberapa kementerian. Karena anak luar nikah yang 

sebelumnya tidak bisa disamakan kedudukannya dengan anak sah dalam 

                                                           
10

Nur Hasan Latif, “Rekonstruksi Sistem Hukum Keluarga Islam Indonesia Pasca Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Anak Luar Nikah”, Disertasi Doktoral, 

Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2015. 
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beberapa hak keperdataan, setelah putusan tersebut keduanya memiliki 

kedudukan dan hak keperdataan yang sama.  

11. Fatwa Majelis Ulama‟ Indonesia (MUI)
11

 nomor 11 tanggal 10 Maret 2010 

tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya. Di dalam 

pertimbangan poin C fatwa ini sebagai respon atas keputusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang hubungan keperdataan anak 

luar nikah dengan ayah biologisnya. Fatwa tersebut didasarkan pada 

sejumlah ayat al-Qur‟an dan hadits, ijma‟, as\ar sahabat, kaidah sad az\-

z\ari’ah, kaidah ushuliyyah dan fiqhiyyah, ditambah pendapat para ulama‟ 

yang terkait dengan substansi yang dibahas. Fatwa ini dalam 

kesimpulannya berisi antara lain: a) anak hasil zina tidak mempunyai 

bubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dengan laki-laki yang 

menyebabkan kelahirannya. b) anak hasil zina hanya mempuyai hubungan 

nasab, waris, nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya. c) anak hasil zina 

tidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan oleh orang yang 

menyebabkan kelahirannya, d) pezina dikenakan hukuman had oleh pihak 

yang berwajib untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah/h{ifz} an-

nasl, e) pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta’zi >r kepada laki-

laki pezina yang mengakibatkan kelahiran anak dengan mewajibkan untuk: 

1) mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, 2) memberikan harta setelah 

dia meninggal melalui wasiat wajibah, f) hukuman tersebut sebagaimana 

                                                           
11

Fatwa Majelis Ulama‟ Indonesia (MUI) nomor 11 tanggal 10 Maret 2010, dikutip dari 

http://mui.or.id/wp-content/uploads/2014/05/No.-11-Kedudukan-Anak-Hasil-Zina-dan-Perlakuan-

Terhadapnya-final.pdf pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2013 jam 16.48 WIB. 

http://mui.or.id/wp-content/uploads/2014/05/No.-11-Kedudukan-Anak-Hasil-Zina-dan-Perlakuan-Terhadapnya-final.pdf
http://mui.or.id/wp-content/uploads/2014/05/No.-11-Kedudukan-Anak-Hasil-Zina-dan-Perlakuan-Terhadapnya-final.pdf
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dimaksud point (e) betujuan untuk melindungi anak, bukan untuk 

mengesahkan hubungan nasab antara anak dengan laki-laki yang 

menyebabkan kelahirannya. Demikianlah diantara isi keputusan MUI 

Nomor 11 tahun 2012 dalam merespon keputusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 46/PUU-VIII/2010. 

No Penulis Judul Jenis Rumusan Kesimpulan 

1 Sri 

Wahyuni 

Kedudukan 

anak luar 

kawin 

menurut 

hukum 

waris adat 

di Boyolali 

Kab. 

Boyolali 

Tesis Bagaimana 

kedudukan 

anak luar 

kawin 

berdasarkan 

hukum waris 

adat di 

Kec./Kab. 

Boyolali 

Anak luar kawin di kec. 

Boyolali Kab. Boyolali 

berdasarkan hukum waris 

adat mendapatkan bagian 

waris dari ayah 

biologisnya. Jika anak 

tersebut dapat berperilaku 

baik terhadap keluarga 

ayah biologisnya 

walaupun warisan yang 

diterimanya lebih sedikit 

daripada anak yang sah. 

2 Jumni 

Nelly 

Nasab anak 

luar nikah 

perspektif 

hukum 

Islam dan 

hukum 

nasional 

Artikel 

Hukum 

Bagaimana 

hubungan 

nasab anak 

luar nikah 

perspektif 

hukum Islam 

dan hukum 

nasional? 

Anak luar nikah dalam 

hukum Islam tidak boleh 

memiliki hubungan nasab 

dengan ayah kandungnya 

dan menurut hukum 

nasional bisa mempunyai 

hubungan nasab. 

3 Ahmad 

Muchsin 

Asyrof 

Mengupas 

permasala-

han Istilhaq 

dalam 

hukum 

Islam 

Artikel 

Hukum 

Bagaimana 

fungsi 

istilhaq 

antara anak 

dengan bapak 

kandungnya 

dalam hukum 

Islam? 

Istilhaq sangat membantu 

dalam menjalankan 

fungsinya untuk 

menentukan asal usul 

anak yang sangat penting 

peranannya untuk 

mengetahui hubungan 

keperdataan dengan 

bapak kandungnya. 

4 Abdullah 

Wasian 

Akibat 

hukum 

perkawinan 

sirri 

terhadap 

kedudukan 

Tesis  Bagaimana 

kedudukan 

anak hasil 

perkawinan 

sirri menurut 

hukum Islam 

Kedudukan anak hasil 

perkawinan sirri menurut 

hukum Islam tetap sama 

dengan anak hasil 

perkawinan sah menurut 

hukum Negara. Akan 
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istri, anak 

dan harta 

kekayaan 

(Tinjauan 

hukum 

Islam dan 

Undang-

undang 

Perkawinan

) 

dibanding 

dengan anak 

hasil 

perkawinan 

yang sah 

menurut 

hukum 

Negara?  

tetapi karena orangtuanya 

tidak memiliki akta 

perkawinan, maka akta 

kelahiran anak tersebut 

orangtuanya hanya 

tertulis atas nama ibunya 

saja. Sehingga anak 

tersebut tidak bisa 

mendapatkan pengakuan 

keperdataan dari ayah 

biologisnya. 

5 Syafran 

Sofyan 

Analisis 

hukum 

putusan 

Mahkamah 

Konstitusi 

Nomor 

46/PUU-

VIII/2010 

tanggal 13 

februari 

2012 

tentang 

status anak 

luar kawin 

Artikel 

Hukum 

a. Bagaimana 

landasan 

hukum 

acara 

Mahkamah 

Konstitusi 

dalam 

keputusan-

nya Nomor 

46/PU-

VIII/2010 

berdasarkan 

UUD 1945 

yang telah 

diamande-

men? 

b. Bagaimana 

status anak 

luar kawin 

dalam hal 

hubungan 

keperdata-

annya, 

menurut 

KUH 

Perdata 

maupun 

Undang-

undang 

Perkawinan

? 

a. Dalam kasus ini 

pengujian materi 

keputusan Mahkamah 

Konstitusi didasarkan 

pada Pasal 28 b ayat 

(2) dan 28 d ayat (1) 

UUD 1945 

b. Anak luar nikah 

dalam KUH Perdata 

hanya diakui 

keperdataannya 

dengan ayahnya 

dengan dua cara yaitu 

pengakuan sukarela 

dan paksaan karena 

undang-undang 

sedangkan berdasar 

Undang-undang 

Perkawinan. 

Hubungan 

keperdataan anak 

dengan ayah 

biologisnya hanya 

didasarkan pada Pasal 

42 dan pasal 43 

Undang-undang 

Perkawinan. Adapun 

masalah warisan 

hanya bisa didapatkan 

berdasar akta notaris, 

tapi bentuk warisan 

tersebut adalah berupa 

hak waris atau wasiat 

wajibah tidak 

dijabarkan secara 
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jelas. 

6 Taufiq 

Basyari 

Strategi 

pengujian 

Undang-

undang di 

Mahkamah 

Konstitusi. 

Maka-

lah 

dalam 

seminar

.  

Bagaimana 

strategi 

pengujian 

materi 

Undang-

undang di 

Mahkamah 

Konstitusi 

Kewenangan Mahkamah 

Konstitusi prosedur 

tatacara yudicial review, 

proses persidangan dan 

pambahasan tentang 

pengujian Undang-

Undang, hanya mengacu 

pada UUD 1945. 

7 Anas 

Firdian 

Kewenang-

an 

Mahkamah 

Konstitusi 

dalam 

menguji 

Undang-

undang 

(mengawal 

asas/ 

pemberi 

pinalti bagi 

pelanggar 

asas 

pembentu-

kan 

peraturan 

perundang-

undangan 

yang baik) 

Artikel 

Hukum

.  

Bagaimana 

kewenangan 

Mahkamah 

Konstitusi 

dalam 

mengawal 

asas atau 

pemberi 

pinalti bagi 

pelanggar 

asas 

pembentukan 

peraturan 

perundang-

undangan? 

Mahkamah Konstitusi 

hanya memiliki 

wewenang untuk 

mengawal asas 

pembentukan peraturan 

perundang-undangan 

sesuai dengan Undang-

undang Nomor 10 tahun 

2004 tentang 

pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan dan 

memberi penalti dan 

teguran atas pelanggaran 

asas pembentukan 

peraturan perundang-

undangan yang dilakukan 

pemerintah. 

8 Mukti 

Arto 

Diskusi 

Hukum 

putusan 

Mahkamah 

Konstitusi 

RI Nomor 

46/PUU-

VIII/2010 

tanggal 27 

februari 

2012 

tentang 

pengubahan 

pasal 43 

Undang-

undang 

Perkawinan 

Maka-

lah 

diskusi 

hukum 

hakim 

Pengadi

lan 

Tinggi 

Agama 

Ambon 

dan 

Pengadi

lan 

Agama 

Ambon 

bersa-

ma 

a. Substansi 

hukum apa 

yang 

dirubah 

dengan 

putusan 

Mahkamah 

Konstitusi 

Nomor 

46/PUU-

VIII/2010 

tanggal 27 

feb 2012 

b. Bagaimana 

pandangan 

hukum 

Islam 

a. Substansi hukum yang 

dirubah yaitu Pasal 43 

Undang-undang 

Perkawinan yang 

semula anak luar kawin 

hanya memiliki 

hubungan perdata 

dengan ibunya dan 

keluarga ibunya, 

dirubah menjadi anak 

luar kawin di samping 

mempunyai hubungan 

perdata dengan ibunya 

dan keluarga ibunya, 

juga memiliki hubungan 

keperdataan dengan 

ayah biologisnya dan 
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tentang 

hubungan 

perdata 

anak luar 

nikah 

dengan 

ayah 

biologisnya 

pejabat 

kepani-

teraan 

tanggal 

15 

Maret 

2012 di 

auditori

um 

Pengadi

lan 

Tinggi 

Agama 

Ambon

. 

terhadap 

penguba-

han 

tersebut? 

keluarga ayahnya. 

b. Pengubahan tersebut 

tidak bertentangan 

dengan syari‟at Islam, 

karena kelahiran anak 

merupakan peristiwa 

hukum yang terjadi atas 

dasar sunnatullah yang 

tidak boleh dibebani 

hukum, kemudian 

setiap anak yang lahir 

adalah fitrah, syari‟at 

Islam menghendaki 

dipeliharanya hubungan 

nasl antara anak dan 

orangtua sesungguhnya. 

Dan setiap ayah harus 

bertanggungjawab atas 

anaknya. 

9 Nurul 

„Irfan. 

Nasab dan 

Status Anak 

Dalam 

Hukum 

Islam 

Buku 

yang 

diterbit

kan 

oleh 

Amzah 

Jakarta 

tahun 

2013 

dalam 

rangka 

meres-

pon 

putusan 

Mahka

mah 

Konsti-

tusi 

Nomor 

46/PU

U-

VIII/20

10 

Bagaimana 

solusi 

terhadap 

polemik 

putusan 

Mahkamah 

Konstitusi 

tentang status 

anak anak di 

luar nikah? 

Anak yang lahir di luar 

nikah tidak bisa 

dinasabkan kepada ayah 

biologisnya, dan hal 

tersebut telah menjadi 

kesepakatan ulama‟ 

empat madzhab. Nasab 

anak hanya bisa 

diperoleh lewat 

perkawinan yang sah, 

syubhat dan fasid. Soal 

kewarisan beliau setuju 

dengan wasiat wajibah 

dan dalam hal solusi 

beliau mendukung fatwa 

MUI Nomor 11 tahun 

2012. 

10 Nur 

Hasan 

Latif 

Rekonstruk 

si sistem 

hukum 

keluarga 

Diserta

si 

1. Bagaimana 

implikasi 

hukum 

putusan 

1. Implikasi hukum 

putusan MK Nomor 

46/PUU-VIII/2010 

tentang anak luar nikah 
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Islam 

Indonesia 

pasca 

putusan 

Mahkamah 

Konstitusi 

Nomor 

46/PUU-

VIII/2010 

tentang 

anak luar 

nikah 

MK Nomor 

46/PUU-

VIII/2010 

tentang 

anak luar 

nikah 

terhadap 

sistem 

hukum 

keluarga ? 

2. Apa saja 

dampak 

langsung 

dan tidak 

langsung 

putusan 

MK Nomor 

46/PUU-

VIII/2010 

tentang 

anak luar 

nikah? 

3. Bagaimana 

konstruksi 

hukum 

anak luar 

nikah pasca 

putusan 

MK Nomor 

46/PUU-

VIII/2010 

dalam 

sistem 

hukum 

keluarga 

Islam di 

Indonesia? 

terhadap sistem hukum 

keluarga yaitu akan 

membuat sistem hukum 

yang lebih terbuka 

dalam 

menginterpretasikan 

anak luar nikah, yakni 

tidak terbatas pada satu 

jenis anak luar nikah, 

akan tetapi terhadap 

semua jenis anak luar 

nikah. 

2. Dampak langsung 

putusan MK Nomor 

46/PUU-VIII/2010 

yaitu Pengadilan 

Agama akan semakin 

banyak menangani 

perkara permohonan 

atau gugatan hak-hak 

keperdataan anak luar 

nikah. Dan dampak 

tidak langsung putusan 

MK Nomor 46/PUU-

VIII/2010 tersebut 

adalah terhadap 

beberapa kementerian 

terkait untuk merespon 

putusan tersebut sesuai 

dengan bidang masing-

masing agama, yaitu 

kementerian dalam 

negeri, kementerian 

hukum dan HAM, 

kementerian 

pemberdayaan 

perempuan dan anak. 

 

3. Konstruksi hukum anak 

luar nikah pasca 

putusan MK Nomor 

46/PUU-VIII/2010 

dalam sistem hukum 

keluara Islam di 

Indonesia mengalami 

perubahan signifikan 
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dan mendasar. Hal ini 

dikarenakan dengan 

adanya putusan MK 

tersebut maka 

kedudukan anak luar 

nikah dengan anak sah 

menjadi sama. 

10 MUI Fatwa 

Nomor 11 

tanggal 10 

Maret 2012 

tentang 

kedudukan 

anak hasil 

zina dan 

perlakuan 

terhadapnya 

Fatwa 

sebagai 

respon 

terha-

dap 

putusan 

Mahka

mah 

Konsti-

tusi 

Nomor 

46/PU

U-

VIII/20

10 

Bagaimana 

hubungan 

keperdataan 

anak hasil 

zina dengan 

laki-laki yang 

menyebabkan 

kelahirannya 

menurut 

hukum 

Islam? 

Anak hasil zina menurut 

hukum Islam tidak 

mempunyai hubungan 

nasab, wali nikah, waris 

dan nafkah dengan laki-

laki yang menyebabkan 

kelahirannya. Anak 

tersebut hanya 

mempunyai hubungan 

nasab, waris dan nafkah 

dengan ibunya dan 

keluarga ibunya. 

Mewajibkan laki-laki 

tersebut untuk mencukupi 

kebutuhan anak tersebut 

sebagai hukuman ta‟zir 

bukan dalam rangka 

mengesahkan nasab anak 

tersebut dengan laki-laki 

itu. Apabila laki-laki itu 

meningggal, maka 

supaya anak tersebut 

diberikan harta melalui 

wasiat wajibah 

sebagaimana dalam 

hukum Islam. 

 

 

Referensi normatif yang dijadikan sumber acuan adalah: Hukum 

Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Dasar 1945, Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 

23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 

tahun Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). 
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Jadi berdasarkan hasil kajian penelitian terdahulu, maka penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti dalam disertasi ini, sangat berbeda dari 

penelitian-penelitian sebelumnya dan merupakan suatu penelitian baru dalam 

menemukan legalitas hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

46/PUU-VIII/2010 serta kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus 

perkara tersebut. Sedangkan terkait pandangan hukum Islam terhadap 

hubungan keperdataan anak yang lahir di luar nikah dengan ayah biologisnya, 

akibat penasaban atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan 

penelitian yang menguatkan dan memberikan landasan hukum yang lebih 

kuat dari beberapa penelitian di atas, khususnya berdasarkan hukum Islam. 

Sehingga diharapkan nantinya hasil penelitian ini, bisa menjadi jawaban 

terhadap permasalahan hukum tentang anak luar nikah bagi masyarakat 

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. 
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B. Kerangka Teori. 

1. Tinjauan Hukum Islam yang terkait dengan legalitas putusan 

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

anak luar nikah dengan ayah biologisnya. 

a. Tinjauan Dala>lah 

1) Pengertian dala>lah. 

Arti dala>lah secara umum sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Amir Syarifuddin adalah “memahami sesuatu 

atas sesuatu”.
12

 Kata sesuatu yang disebutkan pertama 

dinamakan “madlu>l”, yaitu yang ditunjuk. Dalam hubungannnya 

dengan  hukum yang disebut madlu>l adalah “hukum” itu sendiri. 

Sedangkan kata “sesuatu” yang disebutkan kedua dinamakan 

”dali>l”, yaitu yang menjadi petunjuk. Dalam hubungannya 

dengan hukum, dalil itu disebut “dalil hukum”.
13

 

Pembicaraan mengenai dala>lah merupakan bagian dari 

pembicaraan tentang “lafadh”, yaitu pembicaraan tentang lafadh 

ditinjau dari segi “maksud” yang terdapat di dalamnya.
14

 

Dala>lah itu sendiri menurut bahasa artinya adalah petunjuk 

kepada maksud tertentu, sehinggga di dalam ushul fiqih dapat 

ditegaskan bahwa dala>lah adalah “pengertian” yang ditunjuki 

                                                           
12

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih, Jilid II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 126. 
13

Ibid. Lihat juga Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, Jilid I, (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1975), hlm. 172. 
14

Tim Penyusun Depag RI, Ushul Fiqih II, (Jakarta: Depag RI, 1986), hlm. 81. 
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oleh suatu lafadh. Dengan kata lain dala>lah adalah petunjuk 

suatu lafadh kepada makna tertentu.
15

 

Pembicaraan dala>lah ini menurut „A<li> as-Sabalah adalah 

pembicaraan mengenai relasi antara lafadh dan makna, yaitu 

penunjukan suatu lafadh kepada makna yang dikehendaki oleh 

pembicara (mura>d al-mutakallim).
16

 

Dari uraian mengenai pengertian dala>lah seperti tersebut 

di atas, dapat diambil suatu pengertian bahwa yang disebut 

dala>lah adalah petunjuk lafadh atas suatu makna tertentu, yaitu 

sejauh mana suatu lafadh menunjukkan maknanya kepada 

pembaca. 

2) Dala>lah menurut Ulama‟ Hanafiyyah. 

Menurut ulama‟ Hanafiyyah dala>lah itu ada dua macam, 

yaitu dala>lah lafz}iyah dan dala>lah gairu lafz}iyah. Dala>lah 

lafz}iyah adalah dala>lah dengan dalil yang digunakan untuk 

memberi petunjuk kepada sesuatu dalam bentuk lafadh, suara, 

atau kata-kata. Sedangkan dala>lah gairu lafz}iyah adalah dala>lah 

bukan lafadh, yaitu dalil yang digunakan bukan dalam bentuk 

suara, lafadh, dan bukan dalam bentuk kata. Hal ini berarti 

bahwa “diam” atau “tidak bersuaranya” sesuatu juga dapat 

                                                           
15

Ibid. 
16

Ali> As-Sabalah, Us}u>l al-Tasyri>’ al-Isla>mi>, (Mesir: Da>r al-Ma’a>rif, 1971), hlm. 201.  
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memberi petunjuk kepada sesuatu.
17

 Untuk kepentingan sebagai 

kerangka teori, dalam disertasi ini hanya akan dibahas satu saja, 

yaitu dala>lah lafz}iyah. 

Abu> Zahrah dalam kitab ushul fiqihnya menyebutkan 

bahwa pembagian dala>lah menurut ulama‟ Hanafiyyah ada 

empat macam,
18

 yaitu: 1) dala>lah ‘iba>rat an-nas}, dala>lah isya>rat 

an-nas}, 3) dala>lat an-nas}, dan 4) dala>lah iqtid}a>’ an-nas}. Dalam 

hal ini yang akan dibahas sebagai kerangka teori hanya tiga hal 

saja, yaitu dala>lah ‘iba>rat an-nas}, dala>lah isya>rat an-nas}, dan 

dala>lat an-nas}.  

a) Dala>lah ‘iba>rat an-nas}. 

Menurut Abu> Zah}rah, pengertian dala>lah ‘iba>rat an-

nas} adalah makna yang dipahami dari apa yang disebutkan 

dalam lafadh, baik dalam bentuk nas} maupun dalam bentuk 

dhahir.
19

 Menurut Abdul Wahha>b Khalla>f, dala>lah ‘iba>rat 

an-nas} adalah “pengertian yang segera dapat dipahami dari 

bentuk nas} itu sendiri, baik yang dimaksud dari pengertian 

asli atau tidak”.
20

 

                                                           
17

Amir Syarifuddin, Ushul…, hlm. 128. Lihat juga Khoirudin Nasution, Pengantar Studi 

Islam, (Yogyakarta: Tazzafa, 2012), hlm. 216. 
18

Abu> Zah}rah, Us}u>l al-Fiqh, (Qa>hirah: Da>r al-Fikr al-‘Ara>bi>, t.th.), hlm. 110. Lihat juga 

Khairul Umam dan Achyar Aminudin, Usul Fiqih II, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 25. 
19

Abu> Zah}rah, Us}u>l…, hlm. 110. 
20

Abdul Wahha>b Khalla>f, ‘Ilm Us }u>l al-Fiqh, (Jakarta: Majelis Da‟wah Islam Pusat, 1972), 

hlm. 144. 
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Kedua pengertian tersebut apabila diperhatikan 

mengandung arti bahwa makna yang dimaksud langsung 

dapat difahami dari lafadh yang disebutkan,
21

 apakah dalam 

bentuk penggunaan menurut asalnya/asli (nas}) atau bukan 

menurut asalnya, yaitu dhahir/t}ab’i >. 

Dala>lah iba>rat an-nas} ini sebagai kerangka teori 

digunakan dalam mengambil makna hukum terhadap ayat-

ayat al-Qur‟an dan al-Hadits yang ada dalam pembahasan 

disertasi ini, yaitu terhadap ayat dan hadits yang langsung 

dapat difahami maknanya berdasarkan lafadhnya. 

b) Dala>lah isya>rat an-nas}. 

Pengertian dala>lah isya>rat an-nas} menurut Abu> 

Zah}rah adalah apa yang ditunjuk oleh lafadh tidak melalui 

ibaratnya, yaitu dengan menyimpulkan dari arti yang 

difahami dengan dala>lah ‘iba>rat an-nas}.22
 Menurut Abdul 

Wahha>b Khalla>f pengertian dala>lah isya>rat an-nas} adalah 

makna/pengertian yang tidak segera dapat difahami dari 

lafadhnya dan tidak dimaksudkan oleh susunan kata-

katanya, akan tetapi dia adalah makna lazim (keniscayaan) 

dari makna yang segera dapat difahami dari kata-katanya.
23

 

Di dalam buku Ushul fiqih II terbitan Depag RI, disebutkan 

                                                           
21

Muhammad Hasyim Kamali, Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam (Usul al-Fiqh), terj. 

Noorhadi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 159-160. 
22

Abu> Zah}rah, Us}u>l…, hlm. 111. 
23

Abdul Wahha>b Khalla>f, ‘Ilm…, hlm. 145. 
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bahwa dala>lah isya>rat an-nas} adalah petunjuk lafadh kepada 

arti yang difahami dengan jalan mengambil kelaziman 

(keniscayaan) dari arti yang difahami dengan dala>lah ‘iba>rat 

an-nas}.24
 

Dari beberapa definisi dala>lah isya>rat an-nas} 

tersebut diatas kiranya dapat diambil pengertiannya yaitu 

bahwa dala>lah isya>rat an-nas} adalah petunjuk lafadh pada 

makna yang difahami dengan cara mengambil kemestian 

arti yang difahami dari dalalah „iba>rat an-nas}, dengan kata 

lain dala>lah isya>rat an-nas} adalah pengertian/makna yang 

diambil sebagai akibat logis dari makna dala>lah ‘iba>rat an-

nas}. Perbandingannya antara dala>lah „iba>rat an-nas} dan 

dala>lah isya>rat an-nas} dari segi maknanya kalau dala>lah 

‘iba>rat an-nas} maknanya secara tersurat (tekstual), 

sedangkan dala>lah isya>rat an-nas} merupakan petunjuk 

makna secara tersirat (kontekstual).
25

 

Dala>lah isya>rat an-nas} ini sebagai kerangka teori 

digunakan untuk mengambil makna hukum secara tersirat 

terhadap ayat-ayat al-Qur‟an dan hadits yang terkait dengan 

                                                           
24

Tim Penyusun Depag RI, Ushul…, hlm. 84. Lihat juga Muhammad Ma‟shum Zein, Ushul 

Fiqih, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), hlm. 52. 
25

Wah}bah Al-Zuhaili>, Us}u>l al-Fiqh al-Isla>mi>, Juz I, (Damasqus: Da>r al-Fikr, 1986), hlm. 

348-357. Lihat juga Said Agil Husin Al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, (Jakarta: 

Penamadani, 2004), hlm. 46. 
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hubungan keperdataan antara anak luar nikah dengan ayah 

biologisnya. 

c) Dala>lat an-nas}. 

Pengertian dala>lat an-nas} adalah pengertian/makna 

yang dapat difahami dari jiwa nas} dan rasionalnya, yaitu 

jika nas} itu ungkapannya menunjuk pada hukum suatu 

kejadian karena „illat yang menjadi dasar hukum itu, 

kemudian didapati hukum lain yang sama „illat hukumnya 

atau lebih utama daripadanya maka secara bahasa dapat 

difahami bahwa nas} itu mencakup dua kejadian tersebut.
26

 

Wah}bah al-Zuhaili> mendefinisikan dala>lat an-nas} 

dengan penunjukan lafadh tentang berlakunya hukum dari 

masalah yang disebutkan dalam teks (mant}u>q bih) bagi 

masalah yang tidak disebutkan dalam teks (masku>t „anhu), 

karena keduanya memiliki kesamaan „illat yang difahami 

dari konteks bahasa dengan tanpa memerlukan ijtihad 

syar‟i, baik masalah yang tidak disebutkan dalam teks 

(masku>t ‘anhu) tersebut seimbang (musa>wian) dengan yang 

ada di dalam teks karena „illat-nya sama kuat maupun lebih 

utama (aula>) hukumnya daripada masalah yang disebutkan 

dalam teks, karena „illat yang ada dalam masalah yang tidak 

                                                           
26

Abdul Wahha>b Khalla>f, „Ilm…, hlm. 148. 
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disebutkan dalam teks tersebut lebih kuat dari pada yang 

ada di dalam teks.
27

 

Apabila diperhatikan kedua definisi tersebut di atas 

dapat diambil kandungan pengertiannya yaitu bahwa dala>lat 

an-nas} adalah hukum dari suatu perbuatan yang disebut di 

dalam teks (mant}u>q bih) berlaku juga bagi perbuatan yang 

tidak disebutkan dalam teks (masku>t „anhu), karena dari 

pengertian secara bahasa kedua perbuatan tersebut memiliki 

kesamaan „illat yang menjadi dasar penetapan hukumnya. 

Selanjutnya dari dua definisi tersebut di atas juga dapat 

diambil pengertian bahwa masku>t ‘anhu bisa saja lebih 

utama daripada mant}u>q bih-nya karena „illat masku>t ‘anhu 

lebih kuat daripada „illat mant}u>q bih, demikian juga masku>t 

„anhu bisa sama (seimbang) dengan mant}u>q bih-nya karena 

„illat keduanya sama-sama kuat. Apabila masku>t „anhu 

lebih kuat atau lebih utama daripada mant}u>q bih-nya maka 

disebut dala>lat al-aula>, dan apabila antara masqu>t ‘anhu 

sama-sama kuat dengan mant}u>q bih-nya maka disebut 

dengan dala>lat al-musa>wi>. 28
 Apabila dicermati mengenai 

definisi dala>lat an-nas} tersebut di atas pada dasarnya adalah 

merupakan upaya untuk memperluas cakupan hukum dari 

                                                           
27

Wah}bah al-Zuhaili>, Us}u>l…, hlm. 353. Lihat juga As-Subki>, Al-Ibha>j fi Syarh} al-Minha>j, 

Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995), hlm. 366. 
28

Wah}bah al-Zuhaili>, Us}u>l…, hlm. 353. 
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suatu teks kepada perbuatan lain yang sejenis karena adanya 

persamaan „illat yang menjadi dasar penetapan hukum. 

Namun „illat tersebut difahami dalam konteks kebahasaan 

bukan ijtihad. 

Dala>lat an-nas} versi Hanafiyyah apabila dibawa 

kepada versi Syafi‟iyyah dinamakan mafhu>m muwa>faqah.
29

 

Arti mafhu>m muwa>>faqah mirip bahkan sama dengan arti 

dala>lat an-nas} termasuk klasifikasinya dari segi kekuatan 

„illat hukumnya, juga ada dua macam yaitu apabila masku>t 

‘anhu-nya lebih utama daripada mant}u>q bih-nya yang 

disebut “fah}w al-khit}a>b”. Dan apabila masku>t ‘anhu-nya 

seimbang dengan mant}u>q bih-nya maka disebut “lah}n al-

khit}a>b”.
30

 

Mengenai kehujjahan dala>lah para ulama selain 

ulama‟ Dhahiriyyah sepakat bahwa empat macam dala>lah, 

yaitu dala>lah ‘iba>rat an-nas}, dala>lah isya>rat an-nas}, dala>lat 

an-nas} dan dala>lah iqtid}a>’ an-nas} dapat digunakan sebagai 

pegangan (h}ujjah) untuk menentukan arti suatu nas} dalam 

suatu penetapan hukum walaupun keempat dala>lah tersebut 

kekuatan hukumnya berbeda-beda. Demikian juga dengan 

mafhu>m muwa>faqah para ulama‟ kecuali ulama‟ 

                                                           
29

Tim Penyusun Depag RI, Ushul…, hlm. 94. Lihat juga Abdul Kari>m An-Namlah, Al-

Muhaz}ab fi> ‘Ilm Us }u>l al-Fiqh Al-Muqa>rin, Jilid IV, (Riya>d}: Maktabah Ar-Rasyi>d, 1999), hlm. 

1743-1744. 
30

Tim Penyusun Depag RI, Ushul…, hlm. 94..  
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Dhahiriyyah, sepakat bahwa mafhu>m muwa>faqah dapat 

digunakan sebagai hujjah sebagaimana dala>lat an-nas}} di 

atas.
31

 

Tinjauan dala>lah ini peneliti maksudkan untuk melandasi 

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

tentang penasaban anak luar nikah dengan ayah biologisnya, baik 

dari segi substansi putusan maupun dari segi 

kompetensi/kewenangan kelembagaan ditinjau dari hukum Islam. 

 

b. Tinjauan Maqa>s}id Asy-Syari>’ah. 

1) Pengertian Maqa>s}id Asy-Syari>’ah. 

Secara bahasa, maqa>s}id asy-syari>’ah berasal dari dua 

kata, yaitu maqa>s}id  dan asy-syari>’ah. Maqa>s}id adalah bentuk 

jamak dari maqsu>d yang berarti “kesengajaan” atau “tujuan”, 

sedangkan Asy-Syari>’ah secara bahasa artinya adalah ‚menuju 

sumber mata air/sumber kehidupan‛.
32

 Dan apabila 

digabungkan menjadi tujuan sumber kehidupan atau tujuan 

pensyari’atan hukum.
33

 

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan bahwa 

pembahasan maqa>s}id asy-syari>’ah dalam ilmu ushul fiqih 
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bertujuan untuk mengetahui tujuan-tujuan disyari‟atkannya 

hukum syar‟i. Tujuan hukum ini diyakini merupakan faktor 

penting dalam menetapkan hukum syar‟i yang dihasilkan 

melalui ijtihad.
34

 Maqa>s}id asy-syari>’ah dapat didefinisikan 

dengan makna dan tujuan yang dikehendaki oleh Sya>ri’ dalam 

mensyari‟atkan hukum bagi kemaslahatan manusia.
35

 Maqa>s}id 

asy-syari>’ah oleh sebagian ulama‟ ushul fiqih juga disebut 

sebagai asra>r asy-syari>’ah yang berarti rahasia-rahasia yang 

terdapat dibalik hukum yang ditetapkan oleh Sya>ri’ berupa 

kemaslahatan bagi umat manusia  baik di dunia maupun di 

akhirat.
36

 

Menurut Abu> Zah}rah syari‟at hukum Islam datang 

membawa rahmat bagi umat manusia dalam tiga sasaran, yaitu: 

pertama penyucian jiwa yang ditempuh melalui ragam ibadah. 

Kedua, menegakkan keadilan dalam masyarakat yang terkait 

dengan hubungan sesama kaum muslimin dan juga pihak lain 

(non-muslim). Ketiga, merupakan tujuan puncak, yaitu 

terwujudnya kemaslahatan bagi kahidupan manusia. Menurut 

beliau tidak sekali-kali suatu perkara disyari‟atkan oleh agama 
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Islam melalui al-Qur‟an dan as-Sunnah melainkan di dalamnya 

terkandung suatu mas}lah}ah yang hakiki, walaupun mas}lah}ah 

tersebut bagi sebagian orang tersamarkan karena tertutup hawa 

nafsunya.
37

 

Yudian Wahyudi memberikan pengertian maqa>s}id asy-

syari>’ah sebagai “sebuah doktrin”, yaitu maqa>s}id asy-syari>’ah 

bermaksud mencapai, menjamin, dan melestarikan kemaslahatan 

bagi umat manusia khususnya umat Islam meliputi mas}lah}ah ad}-

d}aru>riyyah, mas}lah}ah al-h}a>jjiyah, dan mas}lah}ah at-

tah}si>niyyah”.
38

  

Fathurrahman Djamil memberikan pengertian maqa>s}id 

asy-syari>’ah, yaitu berdasarkan pernyataan para ahli ushul fiqih 

dapat difahami bahwa tujuan Allah SWT., mensyari‟atkan 

hukumNya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia 

sekaligus untuk menghindari mafsadat baik di dunia maupun di 

akhirat.
39

  

Menurut Yusdani bahwa inti dari konsep maqa>s}id asy-

syari>’ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus 

menghindarkan keburukan atau menarik kemanfaatan dan 

menolak mudharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari 
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maqa>s}id asy-syari>’ah tersebut adalah mas}lah}ah, karena 

penetapan hukum dalam agama Islam harus bermuara pada 

mas}lah}ah.
40

 

Dari beberapa pengertian maqa>s}id asy-syari>’ah menurut 

para ahli di atas dapat diambil pengertian bahwa tujuan 

disyari‟atkannya hukum syar‟i adalah untuk mewujudkan 

kemaslahatan bagi kepentingan hidup manusia dan sekaligus 

untuk menghindarkan dari kemafsadatan sehingga hidup 

manusia terhindar daripadanya baik kehidupan di dunia maupun 

di akhirat. 

2) Dasar-Dasar Maqa>s}id asy-Syari>’ah. 

Maqa>s}id asy-syari>’ah didasarkan pada ayat-ayat al-

Qur‟an yaitu: 

a) Surat Yunus (10) ayat 57: 

                    

          

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu 

pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-

penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta 

rahmat bagi orang-orang yang beriman.”
41
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b) Surat al- Isra‟ (17) ayat 82: 

                 ...   

“Dan kami turunkan dari Al- Quran suatu yang menjadi 

penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman….”
42

 

 

Dari dua ayat tersebut menurut para ulama‟ kata 

“rahmat” mengandung pengertian bahwa penurunan al-

Qur‟an yang di dalamnya mengandung hukum-hukum 

syar‟i itu membawa kemaslahatan bagi umat manusia baik 

di dunia maupun di akhirat, khususnya bagi orang-orang 

yang beriman.
43

 

Al-Zamakhsyari> mengatakan bahwa manfaat 

diturunkannya al-Qur‟an adalah demi kebaikan/ 

kemaslahatan manusia, yaitu sebagai pedoman dan tuntunan 

(hukum) yang benar selama hidup di dunia agar selamat 

dari keyakinan yang sesat dan bagi yang beriman hasilnya 

(pahala) akan diterima di akhirat sebagai balasan atas 

ketaatan seseorang.
44

 

Sedangkan menurut An-Nasa>fi> tuntutan hukum 

dalam al-Qur‟an yang berisi perintah melakukan sesuatu 

dan larangan melakukan sesuatu pada hakikatnya adalah 
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sesuatu yang mendatangkan kebaikan/kemaslahatan bagi 

manusia yang beriman baik dalam kehidupan di dunia 

maupun di akhirat.
45

 

c) Surat Al- Anbiya‟ (21) ayat 107: 

            

“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk 

(menjadi) rahmat bagi semesta alam.”
46

 

 

Dalam ayat tersebut menurut para ulama‟ mufasirin 

kata “rahmat” mengandung pengertian bahwa Allah 

mengutus Rasul ke dunia ini dalam rangka membawa pada 

kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia baik di dunia 

dan di akhirat.
47

 

Menurut Asy-Syauka>ni> ayat tersebut mengandung 

arti bahwa tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad SAW 

dengan membawa syari‟at dan hukum-hukum agama adalah 

untuk kebaikan/keselamatan (kemaslahatan) bagi seluruh 

manusia, baik yang beriman maupun yang inkar. Dan Allah 

tidak akan menurunkan siksa atas mereka yang inkar selama 

Nabi masih hidup dan berada di tengah-tengah mereka, 

meskipun mereka sangat berhak atas siksa tersebut. Hal ini 

dikarenakan sangat luasnya rahmat Allah berlaku bagi 
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orang yang inkar ketika di dunia, dan bagi yang beriman 

rahmat tersebut berlaku di dunia dan di akhirat.
48

 

Sedangkan menurut Ibnu ‘Abba>s, kata rahmat ini 

berlaku umum (untuk semua makhluk baik jin dan 

manusia), yaitu membawa kebaikan (kemaslahatan) bagi 

yang baik (beriman) dan jahat/buruk (kufur). Bagi yang 

beriman, maka rahmat (kebaikan) ini berlaku di dunia dan 

di akhirat, sedangkan bagi yang kufur sanksinya 

ditangguhkan sampai ajal menjelang dan hari qiyamat. 
49

 

d) Surat an-Nisa‟ (4) ayat 165.  

                   

             

“(mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita 

gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada 

alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya 

rasul-rasul itu. dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana.”
50

 

 

Menurut para ulama‟, ayat ini memberi petunjuk 

bahwa Allah SWT., dalam mensyari‟atkan hukum-

hukumnya senantiasa menghendaki sesuatu yang maslahah 

bagi manusia, sehingga apabila hal tersebut tidak dilakukan 

oleh manusia, maka mereka akan merugi karena telah 
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menyia-nyiakannya. Inilah tujuan yang terkandung dalam 

misi diutusnya para Rasul bagi umat manusia.
51

 

Asy-Syauka>ni> dalam hal ini mengatakan bahwa 

diutusnya para rasul dengan membawa syari‟at dan hukum 

(yang mengandung kemanfaatan dan kemaslahatan bagi 

manusia) adalah sebagai seorang misionaris, yaitu pembawa 

kabar gembira bagi orang yang taat dan pembawa 

peringatan bagi orang yang menyimpang dari syari‟at. 

Selain itu Allah mengutus para rasul juga dalam rangka 

mempersiapkan dalil yang mampu menepis alasan orang-

orang yang inkar kelak di hari kiamat, ketika mereka 

menolak untuk disiksa dengan alasan tidak ada rasul yang 

diutus untuk menyampaikan syari‟at kepada mereka. Hal ini 

merupakan rahmat dan anugerah Allah atas makhluk 

ciptaan-Nya.
52

 

Dalam kitabnya I’la >m al-Muwa>qi’i>n ‘an Rab al-

‘A<lami>n, Ibn al-Qayyim Al-Jauziyyah dalam hal ini 

menyatakan: 

َناَها َوَأَساُسَها َعَلى اْلَِْكِم َوَمَصاِلِح اْلِعَباِد ِف  ِإنَّ الشَّرِيَعَة َمب ْ
اْلَمَعاِش َواْلَمَعاِد، َوِهَي َعْدٌل ُكلَُّها، َوَرْْحٌَة ُكلَُّها، َوَمَصاِلٌح ُكلَُّها، 
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َوِحْكَمٌة ُكلَُّها؛ َفُكلُّ َمْسأََلٍة َخَرَجْت َعْن اْلَعْدِل إََل اْلَْْوِر، َوَعْن 
َها، َوَعْن اْلَمْصَلَحِة إََل اْلَمْفَسَدِة، َوَعْن اْلِْْكَمِة  الرَّْْحَِة إََل ِضدِّ

 53.إََل اْلبَ ْعِث؛ فَ َلْيَسْت ِمْن الشَّرِيَعِة َوِإْن أُْدِخَلْت ِفيَها بِالتَّْأِويل
 

“Sesungguhnya hukum Islam (syari‟ah) disusun dan 

dilandaskan atas kebijaksanaan dan kemaslahatan umat 

manusia baik di dunia dan di akhirat. Syari‟ah itu 

sepenuhnya adil dan seluruhnya merupakan rahmat serta 

mas}lah}ah bagi seluruh umat manusia. Setiap sesuatu yang 

tidak mewujudkan atau menyimpang dari keadilan, rahmat, 

kebaikan, dan kebijaksanaan, tidaklah termasuk dalam 

syari‟ah walaupun dimasukkan kedalamnya segala macam 

dalil”. 

 

3) Pembagian Maqa>s}id asy-Syari>’ah. 

Muhammad ibn „Assu>r (ahli ushul fiqih kontemporer 

dari Tunisia) sebagaimana dikutip oleh Yudian Wahyudi, 

membagi maqa>s}id asy-syari>’ah dari segi objeknya menjadi tiga 

macam, yaitu: maqa>s}id al-‘a>mmah, maqa>s}id al-kha>s}s}ah, 

maqa>s}id al-juz’iyyah.
54

 Masing-masing akan peneliti uraikan 

sebagai berikut: 
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a) Al-maqa>s}id al-‘a>mmah. 

Al-maqa>s}id al-‘a>mmah atau dapat disebut dengan 

tujuan-tujuan umum, yaitu tujuan yang hendak dicapai oleh 

syara‟ untuk tercapainya mas}lah}ah dalam lingkup umum, 

seperti menegakkan dan mempertahankan agama dari 

ancaman musuh-musuh Islam.
55

 

b) Al-maqa>s}id al-kha>s}s}ah. 

Al-maqa>s}id al-kha>s}s}ah atau dapat disebut juga 

tujuan-tujuan khusus, yaitu tujuan yang hendak dicapai 

syara‟ untuk terwujudnya mas}lah}ah dalam lingkup khusus, 

seperti tujuan yang hendak dicapai syara‟ dalam hukum-

hukum perkawinan, hukum-hukum keluarga, hukum-hukum 

ekonomi, hukum-hukum mu‟amalah, hukum-hukum 

jina>yah, ah}ka>m as-sult}a>niyyah, ah}ka>m al-qad}a>’, dan lain-

lain.
56

 

c) Al-maqa>s}id al-juz’iyyah. 

Al-maqa>s}id al-juz’iyyah yaitu tujuan yang hendak 

dicapai syara‟ dalam menetapkan hukum untuk 

mendapatkan mas}lah}ah dalam lingkup yang bersifat 

operasional, misalnya dalam menetapkan hukum takli>fi>, 

yaitu hukum wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah 
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terhadap sesuatu
57

 atau menetapkan sesuatu menjadi sebab, 

syarat, dan ma>ni’ yang terangkum dalam hukum wad}’i >.58
 

4) Maqa>s}id asy-syari>’ah sebagai doktrin dan metode penetapan 

hukum. 

 Menurut Yudian Wahyudi bahwa maqa>s}id asy-syari>’ah 

sebagai sebuah doktrin ialah bahwa syari‟at Islam disyari‟atkan 

oleh Allah SWT., untuk kepentingan manusia, yaitu merealisir 

kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Kemaslahatan 

tersebut meliputi d}aru>riyyah, h}a>jjiyah, dan tah}si>niyyah.
59

  

Menurut beliau bahwa persoalan pokok yang melatar 

belakangi para ulama‟ merumuskan beberapa metode atau 

teknik ijtihad adalah adanya realitas yang berlaku selamanya 

yang dihadapi oleh umat Islam, bahwa peristiwa-peristiwa 

hukum yang tercakup dalam peradaban kehidupan manusia 

selalu tidak terbatas dan berkembang seiring dengan 

perkembangan zaman,
60

 padahal nas} al-Qur‟an dan al-Hadits 

dari segi kuantitas (jumlahnya) teks sangatlah terbatas.
61

 Hal ini 
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sebagaimana yang diakui oleh Muhammad Abu> Zahrah 

bahwasanya ( اَإ ِه ْو  اْو َإ َإ اِه َإ  َإ َإ َإلَإ ِه ْو   Sesungguhnya“ ( َإ َإ  الُن ُن ْو َإ  َإ َإلَإ اِه ْو  َإ

nas} itu telah berakhir, dan peristiwa-peristiwa itu tidak pernah 

berakhir”.
62

  

Karena kemaslahatan itu akan terus berkembang sesuai 

dengan perkembangan zaman, situasi, kondisi serta lingkungan. 

Apabila kemaslahatan itu tidak dicermati dengan seksama dan 

tidak direspon dengan ketetapan yang sesuai, dan hanya harus 

terpaku pada dalil yang mengakuinya, niscaya kemaslahatan itu 

akan hilang dari kehidupan manusia dan akan berhentilah 

pertumbuhan hukum. Padahal sikap yang tidak memperhatikan 

mas}lah}ah adalah tidak sejalan dengan apa yang menjadi tujuan 

syari‟at, yaitu merealisir kemaslahatan dan menolak mafsadah 

dalam kehidupan manusia.
63

 

Adapun maqa>s}id asy-syari>’ah sebagai sebuah metode 

penetapan hukum dimaksudkan sebagai sistem untuk 

menetapkan hukum syara‟ setelah terlebih dahulu dilakukan 

analisa-analisa terhadap fakta-fakta/peristiwa-peristiwa yang 
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dikaitkan dengan tujuan-tujuan disyari‟atkannya hukum syara 

baik yang bersifat d}aru>ri>, h}a>jji>, maupun tah}si>ni>.64
 

Menurut al-Sya>t}ibi> bahwa maqa>s}id asy-syari>’ah dapat 

dijadikan sebagai dasar penetapan hukum. Alasannya yaitu 

bahwa al-kulliyat al-khamsah dari segi landasannya dapat 

dipertanggungjawabkan, yakni berdasar dalil-dalil al-Qur‟an dan 

Hadits yang berfungsi sebagai al-qawa>’id al-kulliyah yang 

bersifat qat}’i >.65
 

Dalam kerangka ini al-Fa>si> juga menyatakan bahwa 

maqa>s}id asy-syari>’ah dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang 

abadi dan tidak dapat dipisahkan dari sumber hukum Islam yang 

utama, yakni al-Qur‟an dan al-Hadits.
66

  

Dari uraian tersebut di atas, dapat diambil pengertian 

bahwa maqa>s}id asy-syari>’ah di samping sebagai sebuah ajaran 

(doktrin) dalam hukum Islam, juga sebagai sebuah metode 

penetapan hukum. 

5) Mas}lah}ah. 

a) Pengertian mas}lah}ah. 

Secara etimologi mas}lah}ah berasal dari bahasa Arab 

yaitu, s}alah}a, s}aluh}a, s}ulu>h}an, dan s}ala>h}iyatan. Kata tersebut 
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berarti “kebaikan, benar, adil, sholeh, dan jujur”.
67

 Kata ini 

sering dilawankan dengan kata “fasada”, yang berarti “rusak 

atau binasa”, bentuk mas}dar dari s}alah}a adalah “mas}lah}ah”, 

sedangkan bentuk mas}dar dari fasada adalah “mafsadah”. 

Kemudian bentuk jama‟ dari mas}lah}ah adalah mas}a>lih} dan 

bentuk jama‟ dari mafsadah adalah mafa>sid.
68

 

Dalam bahasa Indonesia secara etimologis disebutkan 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa “mas}lah}ah” 

artinya “sesuatu yang mendatangkan kebaikan (kemaslahatan 

dan sebagainya), faedah, kegunaan, kebaikan, manfaat, dan 

kepentingan”.
69

 “Manfaat” juga diartikan dengan kebaikan, 

yang lawan katanya adalah “madharat” yang berarti buruk 

atau rugi.
70

  

Secara terminologis (istilah}), dalam Ensiklopedi 

Hukum Islam diberikan pengertiannya bahwa 

“kemaslahatan” adalah sebagai “manfaat atau suatu pekerjaan 

yang mengandung manfaat”.
71

 

Menurut Ramd}a>n al-Bu>t}i> sebagaimana yang dikutip 

oleh Amir Mu‟allim dan Yusdani dalam buku Konfigurasi 

Pemikiran Hukum Islam, bahwa yang dimaksud dengan 
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mas}lah}ah adalah kemanfaatan yang sengaja diperuntukkan 

kepada manusia oleh Allah SWT., (pembuat syari‟ah) dalam 

rangka memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta 

benda berdasarkan prioritas tertentu.
72

 

Asy-Syauka>ni> dalam kitabnya Irsya>d al-Fukhu>l 

menyatakan bahwa menurut al-Khawa>rizmi (w. 997H/M) 

yang disebut mas}lah}ah adalah memelihara tujuan hukum 

Islam dengan menolak bancana/kerusakan/hal-hal yang 

merugikan bagi manusia (makhluk).
73

 Sedangkan menurut al-

Ghaza>li> dalam hal ini memberikan pengertian bahwa yang 

dimaksud mas}lah}ah menurut makna asalnya adalah menarik 

manfaat atau menolak madharat/hal-hal yang merugikan. 

Akan tetapi yang dimaksud oleh al-Ghaza>li> bahwa mas}lah}ah 

itu adalah memelihara tujuan syara‟ (hukum Islam). 

Sedangkan tujuan hukum Islam yang ingin dicapai dari 

makhluk adalah lima macam, yaitu: memelihara agama, jiwa, 

akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hukum yang 

mengandung tujuan memelihara kelima hal ini disebut 
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mas}lah}ah dan setiap yang meniadakannya disebut 

mafsadah.
74

 

Menurut Muhammad Abu> Zahrah yang dimaksud 

mas}lah}ah adalah sebagaimana yang dikehendaki oleh Imam 

al-Ghaza>li>. Menurut beliau mas}lah}ah yang demikian itu 

disebut mas}lah}ah hakiki yang berlaku umum. Karena 

mas}lah}ah seperti ini mengacu pada pemeliharaan terhadap 

lima hal sebagaimana telah disebutkan Imam al-Ghaza>li>, hal 

ini disebabkan dunia tempat manusia hidup ditegakkan di 

atas pilar-pilar kehidupan yang lima itu.
75

 

Dari beberapa pengertian mas}lah}ah tersebut di atas 

dapat diambil pengertiannya, yaitu mas}lah}ah adalah manfaat 

yang oleh Allah SWT., diperuntukkan bagi manusia 

sehubungan dengan pensyari‟atan syari‟at Islam dalam 

rangka memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta 

berdasarkan prioritas tertentu. 

b) Syarat-syarat mas}lah}ah. 

Para ulama‟ ushul menetapkan syarat-syarat mas}lah}ah 

agar dapat digunakan untuk menetapkan hukum sebagaimana 
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yang dikutip A. Hanafi dalam bukunya Pengantar dan Sejarah 

Hukum Islam sebagai berikut:
76

  

(1) Kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan yang 

hakiki, yaitu kemaslahatan yang dikehendaki oleh Sya>ri‟ 

dan bukan oleh akal semata-mata (wahmi>). 

(2) Kemaslahatan hakiki tersebut haruslah kemaslahatan 

umum, bukan kemaslahatan perorangan/kelompok/ 

golongan tertentu, jelasnya kemaslahatan itu harus 

membawa manfaat/menolak mafsadat bagi sebagian 

besar masyarakat. 

(3) Kemaslahatan hakiki yang berlaku umum itu tidak 

bertentangan dengan nas}  dan ijma‟ 

Menurut Imam asy-Sya>tibi> sebagaimana yang dikutip 

oleh A. Djazuli dan Nurol „Aien dalam bukunya Ushul Fiqih 

bahwa yang dimaksud dengan mas}lah}ah adalah mas}lah}ah 

yang sesuai dengan tiga ukuran yaitu:
77

  

(1) Mas}lah}ah tersebut tidak bertentangan dengan maksud 

syara‟ yang d}aru>riyyah (h}ifz} ad-di>n, h}ifz} an-nafs, h}ifz} al-

‘aql, h }ifz} an-nasl dan h}ifz} al-ma>l) dan juga tidak 

bertentangan dengan mas}lah}ah h}a>jjiyah dan tah}si>niyyah. 
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(2) Mas}lah}ah tersebut adalah sesuatu yang rasional dalam 

arti bisa diterima oleh orang yang cerdik cendekiawan 

(ahl al-z\ikr). 

(3) Mas}lah}ah tersebut adalah mempunyai faedah raf’u al-

h}ara>j (menghilangkan kesulitan/kesempitan) 

c) Pembagian mas}lah}ah. 

Imam al-Ghaza>li> dalam kitabnya al-Mustas}fa> 

membagi mas}lah}ah dari segi didukung oleh syara‟ atau 

tidaknya menjadi tiga macam sebagai berikut:
78

  

(1) Pertama, Mas}lah}ah mu’tabarah, yaitu mas}lah}ah yang 

didukung dan dibenarkan oleh syara‟, atau ditunjukkan 

oleh nas} atau dalil tertentu.  

(2) Kedua, mas}lah}ah mulga>, yaitu masl}ah}ah yang menurut 

tinjauan akal/rasio termasuk dapat diterima oleh akal, 

akan tetapi mas}lah}ah tersebut ternyata bertentangan 

dengan syara‟/nas}. Oleh karena itu mas}lah}ah jenis ini 

termasuk mas}lah}ah yang dibatalkan/digugurkan oleh 

nas}/dalil.  

(3) Ketiga, mas}lah}ah mursalah, yaitu mas}lah}ah yang tidak 

ada dalil khusus/tertentu yang mendukung atau menolak/ 

menggugurkannya, akan tetapi mas}lah}ah yang dimaksud 

ada dan memenuhi syarat sebagai mas}lah}ah.  

                                                           
78

Djazuli dan Nurol „Aien, Ushul..., hlm. 284-286. 



58 
 

Berdasarkan pengertian dan syarat mas}lah}ah seperti 

diatas, maka menurut peneliti mas}lah}ah mulga> tidak dapat 

disebut sebagai mas}lah}ah karena bertentangan dengan nas} 

dan digugurkan oleh dalil, sehingga mas}lah}ah menurut 

peneliti hanya terbagi menjadi dua macam, yaitu mas}lah}ah 

mu‟tabarah dan mas}lah}ah mursalah.  

Terkait dengan kehujjahan mas}lah}ah mursalah, 

ulama‟ berbeda pandapat, ada yang menolaknya sebagai 

hujjah syar‟iyyah dan ada yang menerimanya. Sebagai  

madzhab yang mencanangkan dan menyuarakan mas}lah}ah 

mursalah, Madzhab Maliki dan Hambali jelas mengakuinya 

sebagai hujjah syar‟iyyah. Namun Syafi‟i dan Hanafi 

menolak mengakui maslahah mursalah sebagai hujjah 

syar‟iyyah.
79

 

d) Tingkatan Mas}lah}ah. 

Berdasarkan tingkatannya, para ahli ushul fiqih 

membagi mas}lah}ah menjadi tiga tingkatan:
80

 

(1) Mas}lah}ah d}aru>riyyah. 

Mas}lah}ah d}aru>riyyah yaitu kemaslahatan yang 

berhubungan dengan kebutuhan yang bersifat pokok bagi 
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kehidupan umat manusia di dunia dan di akhirat. 

Mas}lah}ah ini juga dikenal dengan nama mas}lah}ah 

primer/pokok yang harus ada dalam kehidupan manusia. 

Ketiadaan mas}lah}ah ini maka, kehidupan manusia akan 

mengalami mafsadah baik di dunia maupun di akhirat. 

Kemaslahatan dalam tingkatan ini mencakup lima 

prinsip dasar universal dari pensyari‟atan hukum Islam
81

 

yaitu memelihara tegaknya agama (h}ifz} ad-di>n), 

perlindungan terhadap jiwa (h}ifz} an-nafs), perlindungan 

terhadap akal (h}ifz} al-‘aql), pemeliharaan terhadap 

keturunan (h}ifz} an-nasl), dan perlindungan terhadap 

harta (h}ifz} al-ma>l). Kelima hal itu para ulama‟ ushul 

fiqih menyebutnya sebagai al-mas}a>lih} al-khamsah. 

Untuk mewujudkan kelima mas}lah}ah tersebut, 

menurut para ahli ushul fiqih syari‟at Islam 

memeliharanya dengan dua cara:
82

 

(a) Pertama, yaitu syari‟at Islam menegakkan rukun-

rukun dan kaidah-kaidahnya.
83

 Cara memelihara 

mas}lah}ah ini misalnya Allah mensyari‟atkan ibadah 

wajib, „aqi>dah sali>mah, dakwah, dan jihad untuk 
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mempertahankan agama, Allah mewajibkan makan 

dan minum, mewajibkan berobat ketika sakit, 

menjaga kesehatan untuk memelihara jiwa, Allah 

mewajibkan mencari ilmu, menjaga keselamatan 

otak dari kerusakannya untuk memelihara akal, 

Allah mewajibkan nikah, memberi nafkah pada anak 

dan keluarga, mendidik anak untuk memelihara 

keturunan, mewajibkan pencatatan nikah untuk 

perlindungan hukum bagi keluarga untuk 

memelihara keturunan dan Allah mewajibkan 

bekerja dan zakat untuk mewujudkan kemaslahatan 

di bidang harta.
84

 

(b) Kedua, yaitu suatu cara untuk mencegah/ 

menghindarkan apa-apa yang dapat menyebabkan 

mafsadah/madharat.
85

 Cara memelihara mas}lah}ah 

ini misalnya: Untuk mempertahankan agama, Allah 

mensyari‟atkan larangan riddah dan semua 

ancamannya, larangan melakukan kemusyrikan, dan 

seterusnya. Untuk melindungi jiwa, Allah 

mensyari‟atkan hukuman qis}a>s} dan diyat dalam 

syari‟at jina>yah. Untuk memelihara dan melindungi 

akal, maka Allah mensyari‟akan larangan dan 
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hukuman minum khamr dan segala perbuatan yang 

dapat merusak akal. Untuk memelihara keturunan, 

Allah mensyari‟atkan larangan zina beserta seluruh 

ancaman hukumannya. Untuk melindungi/ 

memelihara kehormatan (al-‘ird}), Allah 

mensyari‟atkan larangan melakukan al-qaz}f yaitu 

menuduh zina kepada wanita baik-baik beserta 

seluruh ancamannya. Untuk memelihara 

kemaslahatan di bidang harta, Allah mensyari‟atkan 

larangan mencuri, merampok, korupsi, dan 

sebagainya dengan ancaman hukumannya.
86

 

(2) Mas}lah}ah h}a>jjiyah. 

Mas}lah}ah h}a>jjiyah atau sering disebut dengan 

mas}lah}ah sekunder/mas}lah}ah yang bersifat penting, yaitu 

hal-hal yang menjadi kebutuhan manusia untuk 

menghindarkan dari kesempitan dan atau kesulitan dalam 

kehidupannya untuk mencapai mas}lah}ah d}aru>riyyah. 

Apabila mas}lah}ah tersebut tidak dapat terwujud, maka 

manusia tidak akan mengalami mafsadah/kehancuran 

dalam hidupnya sebagaimana yang terjadi pada 

ketiadaan mas}lah}ah d}aru>riyyah, akan tetapi dengan 

ketiadaan mas}lah}ah h}a>jjiyah ini hidup manusia akan 
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mengalami kesulitan/kesempitan dalam mencapai 

mas}lah}ah d}aru>riyyah, sehingga arah daripada 

terwujudnya mas}lah}ah h}a>jjiyah ini untuk mempermudah, 

memperingan, dan memperlancar usaha manusia dalam 

mencapai mas}lah}ah d}aru>riyyah.
87

  

(3) Mas}lah}ah tah}si>niyyah. 

Mas}lah}ah tah}si>niyyah disebut juga kemaslahatan 

tersier/ pelengkap dan penyempurna yaitu kemaslahatan 

yang menyempurnakan mas}lah}ah d}aru>riyyah dan 

h}a>jjiyah. Apabila mas}lah}ah ini tidak terwujud dalam 

kehidupan manusia, maka hidup manusia tidak sampai 

mengalami mafsadah dan tidak pula mengalami 

kesulitan hidup, akan tetapi akan mengalami 

ketidaksepurnaan atau ketidakpantasan dalam hidunya. 

Sehingga arah daripada terwujudnya kemaslahatan 

tah}si>niyyah ini adalah terwujudnya keindahan/estetika, 

kalayakan/kepantasan/ kepatutan, kewibawaan, perilaku 

yang baik, serta budi pekerti yang luhur dalam kehidupan 

manusia.
88

 

Tinjauan maqa>s}id asy-syari>’ah ini digunakan untuk 

melandasi keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 
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dari sisi tujuan/mas}lah}ah ditetapkannya keputusan tersebut, 

sekaligus untuk menimbang/membandingkan lebih besar mana 

kemaslahatannya antara anak luar nikah dinasabkan kepada ibunya 

dan dinasabkan kepada ayahnya.  Kemudian tujuan tersebut dianalisa 

dan ditetapkan hukumnya berdasarkan kaedah-kaedah/prinsip-

prinsip yang ada dalam maqa>s}id asy-syari>’ah. 

 

c. Tinjauan Siya>sah syar’iyyah. 

1) Pengertian. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat kata 

“siasat” yang salah satu artinya adalah “politik, kebijakan, dan 

cara melakukan pekerjaan/metode”.
89

 Sedang kata syari>’ah 

artinya syari’at
90

 sebagaimana yang difahami dalam syari‟at 

Islam. Kalau kedua kata tersebut digabungkan, maka akan 

mempunyai arti politik/kebijakan atau cara melakukan syari‟at 

Islam (hukum-hukum Allah) yang di dalamnya termasuk 

menentukan penetapan hukum. 

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa arti 

“siya>sah” yang berarti “mengatur”, sedangkan syar‟iyyah yang 

berarti “secara syara‟ (ketentuan dari Allah SWT. dan 

rasulNya)”,
91

 sehingga kalau digabung “siya>sah syar’iyyah” 
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berarti “mengatur secara syara‟, yaitu mengatur sesuatu urusan 

berdasarkan ketentuan Allah dan RasulNya”. 

Dalam agama Islam, terdapat banyak sekali undang-

undang (qa>nu>n) dan peraturan yang mengatur kepentingan 

sosial/antar individu masyarakat dan Negara, bahkan hukum-

hukum tersebut secara kuantitas melebihi hukum yang barkaitan 

dengan ibadah dan keyakinan/keimanan. Jadi antara Negara 

(staat) dan agama (kerk) adalah sesuatu yang tidak dapat 

dipisahkan. Dan seorang/pemerintah yang berkuasa pada suatu 

Negara berhak/berwenang untuk menetapkan aturan hukum 

untuk mengatur kepentingan umum.
92

   

‘Abdul Wahha>b Khalla>f mengemukakan definisi siya>sah 

syar’iyyah sebagaimana yang dikutip dalam Ensiklopedi Hukum 

Islam ialah: sebagai “wewenang penguasa dalam mengatur 

kepentingan umum dalam Negara Islam sehingga terjamin 

kemaslahatan dan terhindar dari segala kemadharatan, dalam 

batas-batas yang ditentukan syara‟ dan kaedah-kaedah umum 

yang berlaku, sekalipun upaya ini tidak sejalan dengan ijtihad 

ulama‟ terdahulu”. Kepentingan umum yang dimaksudkan 

adalah segala peraturan dan perundang-undangan Negara, baik 

yang berkaitan dengan hubungan Negara dengan rakyatnya 

(urusan dalam negeri), maupun hubungan Negara dengan 
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Negara lain (hubungan luar negeri). Dalam siya>sah syar’iyyah, 

pihak penguasa berhak dan berwenang untuk mengatur segala 

persoalan Negara (Islam) sejalan dengan prinsip pokok yang ada 

dalam agama.
93

 

Dalam pada itu Ibn Al-Qayyim al-Jauziyyah juga 

mengatakan bahwa wewenang tersebut diberikan syari>’ah 

kepada pihak penguasa, sekalipun tidak ada wahyu dan hadits 

yang mengaturnya, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip 

umum syari’ah Islam.
94

 Dengan demikian maka wajib bagi 

penduduk/rakyat sebuah Negara untuk taat dan patuh pada 

pemerintah/penguasa tersebut.
95

 

2) Subjek dan objek Siya>sah syar’iyyah. 

Dari paparan seperti tersebut di atas, dapat ditarik 

pengertian mengenai subyek dan obyek siya>sah syar’iyyah 

sebagai berikut: 

a) Bahwa yang menjadi subyek adalah penguasa/sultan yang 

membuat aturan/kebijakan. 

b) Bahwa yang menjadi obyek adalah aturan hukum dan 

kebijakan. 

c) Tujuannya adalah diadakan untuk kemaslahatan 

bersama/umum. 
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d) Aturan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip umum 

syari‟at Islam. 

3) Aspek-aspek siya>sah syar’iyyah. 

Kajian terhadap siya>sah syar’iyyah meliputi tiga aspek 

sebagai berikut:
96

 

a) Tata Negara (dustu>riyyah) yang meliputi aturan pemerintah 

dan prinsip dasar yang berkaitan dengan pendirian suatu 

pemerintahan, peradilan (kehakiman), serta aturan yang 

berkaitan dengan hak-hak pribadi individu masyarakat dan 

Negara. 

b) Masalah-masalah luar negeri (kha>rijiyyah), yang meliputi 

hubungan Negara dengan Negara lainnya, kaidah yang 

melandasi hubungan tersebut, dan tata aturan tentang 

keadaan perang dan damai. 

c) Harta benda (ma>liyah), yang meliputi sumber-sumber 

keuangan dan belanja Negara. 

4) Unsur-unsur siya>sah syar’iyyah. 

Sedangkan unsur-unsur yang termasuk dalam siya>sah 

syar’iyyah ada tiga:
97
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a) Lembaga legislatif (as-sult}ah at-tasri>’iyyah) yang bertugas 

membuat undang-undang. 

b) Lembaga eksekutif (as-sult}ah at-tanfi>d}iyyah) yang bertugas 

menjalankan pemerintahan. 

c) Lembaga yudikatif (as-sult}ah al-qad}a>’iyyah) yang bertugas 

menjalankan kekuasaan kehakiman. 

Dalam penetapan hukum (fiqih) Islam, dikenal juga 

istilah siya>sah syar’iyyah. Namun yang dimaksudkan oleh para 

ahli fiqih dengan istilah ini adalah menetapkan suatu hukum 

yang didasarkan pada kemaslahatan dan kepentingan umum. 

Oleh sebab itu istilah siya>sah syar’iyyah terkait erat dengan 

maqa>s}id asy-syari>’ah (tujuan yang hendak dicapai dalam 

penentuan hukum), yaitu kemaslahatan umat dalam rangka 

menuju kepada kebahagiaan dan kesejahteraan bersama.
98

 

Dalam pengertian siya>sah syar’iyyah yang terkait dengan 

penyelenggaraan Negara dengan siya>sah syar’iyyah yang 

berkaitan dengan penetapan hukum (fiqih) Islam, dapat 

dikatakan tidak ada perbedaan, keduanya mengacu pada 

kemaslahatan bersama warga Negara dan umat.
99

 

Negara dalam merealisir kemaslahatan bersama, maka 

dikenal dengan kaedah “tas}a>ruf al-ima>m ‘ala > ra>’iya>tihi manu>t}un 

                                                           
98

Team Penyusun, Ensiklopedi…, hlm. 1628. 
99

Al-Fara>bi>, As-Siya>sah Al-Mada>niyyah: Tah}qi>q wa Syarh} 'Ali Ibn Milha>m, (Beirut: 

Maktabah Al-Hila>l, 1994), hlm. 99-100. 



68 
 

bi> al-mas}lah}ah.”, yaitu “Tindakan imam terhadap rakyatnya 

harus dikaitkan dengan kemaslahatan”.
100

 Dalam kaitannya 

dengan luasnya kewenangan Negara dalam siya>sah syar’iyyah, 

Negara mempunyai kewenangan untuk memilih salah satu 

pendapat mujtahid dari berbagai pendapat yang berbeda-beda  

yang mas}lah}ahnya sesuai dengan kepentingan rakyatnya untuk 

kepentingan penyusunan perundang-undangan, dalam hal ini 

terdapat kaedah “h}ukm al-ha>kim fi> masa>’il al-ijtiha>d yarfa’u al-

khila>f”, yaitu keputusan hakim/penguasa dalam masalah-

masalah hasil ijtihad dapat menghilangkan 

persengketaan/perbedaan pendapat.
101

 

Jadi ketika dalam suatu masalah terjadi perbedaan 

pendapat antar mujtahid, dalam rangka untuk kemaslahatan 

rakyatnya, dan Negara menganggap perlu menyusun undang-

undang/peraturan/hukum untuknya, maka terhadap persoalan 

yang diperselisihkan itu Negara berhak/berwenang untuk 

memilih salah satu pendapat dari beberapa pendapat yang 

berbeda tersebut dan tidak menganggap pendapat yang lain. 
102

 

Tinjauan siya>sah syar’iyyah ini akan digunakan untuk 

melandasi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang merupakan salah 

satu penguasa di bidang kehakiman (as-sult}ah al-qad}a>iyyah) di 
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Indonesia dalam memutuskan perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010 

tentang penasaban anak luar nikah dengan ayah biologisnya, yang 

dalam masalah ini para ahli fiqih berbeda pendapat. 

 

2. Tinjauan hukum Islam yang berkaitan dengan hubungan 

keperdataan anak luar nikah dengan ayah biologisnya akibat 

penasaban atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2010. 

a. Tinjauan nafkah. 

1) Pengertian nafkah. 

Kata nafkah berasal dari bahasa Arab An-nafa>qah 

artinya “pengeluaran”, yaitu pengeluaran yang biasanya 

digunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau 

pengeluaran yang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan 

orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya.
103

 Menurut para 

ulama‟ fiqih, kadar nafkah minimal adalah yang dapat 

memenuhi kebutuhan pokok, yakni makanan, pakaian, dan 

tempat tinggal.
104

 

2) Pembagian nafkah. 

Dilihat dari segi sasarannya (orang yang diberi), nafkah 

dibedakan menjadi dua macam: 
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a) Untuk diri sendiri (harus didahulukan). 

ثَ َنا ُُمَمَُّد ْبُن ُرْمٍح،  ثَ َنا لَْيٌث، وَحدَّ ثَ َنا قُ تَ ْيَبُة ْبُن َسِعيٍد، َحدَّ َحدَّ
اْبَدْأ »: ُ َّ قَالَ ... َأْخبَ َرنَا اللَّْيُث، َعْن َأِب الزُّبَ ْْيِ، َعْن َجاِبٍر،

َها  « بِنَ ْفِسَك فَ َتَصدَّْق َعَلي ْ

Menceritakan kepadaku Qutaibah ibn Sa‟id, Menceritakan 

kepadaku Laits, dan menceritakan kepadaku Laits, 

menceritakan kepadaku Muhamad Ibn Rumhin dari Abi 

Zubair: … kemudian Nabi SAW bersabda: “Mulailah 

dengan diri engkau (sendiri) kemudian bersedekahlah 

atasnya (harta itu)”. (HR. Muslim, Ah}mad Ibn H{ambal dan 

Ad-Da>ruqut}ni>).
105

 

 

Dalam Hadits lain Rasulullah SAW., bersabda: 

ثَ َنا ُُمَمَُّد ْبُن ُرْمٍح،  ثَ َنا لَْيٌث، وَحدَّ ثَ َنا قُ تَ ْيَبُة ْبُن َسِعيٍد، َحدَّ َحدَّ
اْبَدْأ »: ُ َّ قَالَ ... َأْخبَ َرنَا اللَّْيُث، َعْن َأِب الزُّبَ ْْيِ، َعْن َجاِبٍر،

 «ُ َّ ِعَياَلَك بِنَ ْفِسَك 

Menceritakan kepadaku Qutaibah ibn Sa‟id, menceritakan 

kepadaku Laits, dan menceritakan kepadaku Muhammad 

ibn Rumhin, mengkhabarkan kepadaku Laits dari Abi 

Zubair dari Jabir: … Kemudian Nabi SAW bersabda: 

“mulailah dengan diri engkau (sendiri), kemudian bagi 

orang yang menjadi tanggungjawabmu”. (HR. Muslim, 

Ahmad Ibn Hambal, Abu> Da>wud dan an-Nasa>’i > dari Ja>bir 

ibn Abdullah).
106

 

 

b) Untuk orang lain. 

Menurut kesepakatan para ahli fiqih, pemberian 

nafkah untuk orang lain, disebabkan karena salah satu dari 

tiga hal:
107
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(1) Adanya hubungan perkawinan, yakni suami 

memberikan nafkah kepada isterinya. 

(2) Adanya hubungan kekerabatan (hubungan darah), yakni 

ayah/orangtua kepada anaknya dan sebaliknya anak 

kepada ayah/orangtua. 

(3) Adanya hubungan kepemilikan, yakni tuan kepada 

budaknya. 

Dalam membicarakan masalah nafkah ini peneliti hanya 

akan membicarakan dua hal saja, yaitu nafkah orangtua (ayah) 

kepada anaknya dan sebaliknya nafkah anak kepada ayah 

(orangtua). 

a) Nafkah ayah terhadap anak. 

(1) Landasan nafkah ayah terhadap anak. 

(a) Berdasarkan surat Al- Baqarah (2) ayat 233: 

 ...                       

                   

                      ... 

  

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan 

Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. 

seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 

kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita 

kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah 
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karena anaknya, dan warispun berkewajiban 

demikian”. 
108

 
 

Ayat ini secara tersurat (‘iba >rat an-nas}) berisi 

kewajiban suami untuk memberikan nafkah pada 

istri dan secara tersirat (isya>rat an-nas}) 

mengandung hukum wajibnya seorang ayah untuk 

memberikan nafkah yang layak kepada anak 

berupa biaya kehidupan dan pakaian. 

(b) Firman Allah Surat at-Talaq (65) ayat 7: 

                      

        ...   

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah 

menurut kemampuannya. dan orang yang 

disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah 

dari harta yang diberikan Allah kepadanya”.
109

 

 

Ayat ini menurut ‘iba>rat nas}-nya 

memerintahkan kepada seseorang untuk memberi 

nafkah kepada orang-orang yang menjadi 

tanggungjawabnya termasuk kepada anak. 

(c) Hadits Hindun yang diriwayatkan jama‟ah kecuali 

at- Tirmi>z}i dari „Aisyah binti Abu Bakar. 

ثَ َنا َ َْ ، َعْن ِهَشاٍا، قَالَ  ، َحدَّ َّ  َ 
ُ
ثَ َنا ُُمَمَُّد ْبُن اا : َحدَّ

يَا : َأْخبَ َرِ  َأِب، َعْن َعاِاَشَة، َأنَّ ِهْنَد بِْنَت ُعْتَبَة، قَاَلتْ 
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َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ أَبَا ُسْفَياَن َرُجٌل َشِحيٌح َولَْيَس يُ ْعِطيِِن َما 
َيْكِفيِِن َوَوَلِدي، ِإَّلَّ َما َأَخْذُت ِمْنُه َوُهَو َّلَ يَ ْعَلُم، 

 «ُخِذي َما َيْكِفيِك َوَوَلَدِ  بِاْلَمْعُرووِ »: فَ َ الَ 

 

Hindun istri Abu Sofyan mendatangi Rasulullah 

SAW., seraya berkata: “Ya Rasulalah, 

sesungguhnya Abu Sofyan adalah lelaki yang kikir, 

tidak memberi saya dan anak saya nafkah yang 

mencukupi”, Rasulullah menjawab: “Kamu ambil 

nafkah kamu dan anakmu secukupnya dengan cara 

yang ma‟ruf”.
110

 

 

Hadits ini secara ‘iba>rat an-nas} 

memberikan penegasan akan wajibnya 

memberikan nafkah kepada orang-oang yang 

menjadi tanggung jawabnya, yaitu anak dan istri. 

(2) Anak yang berhak menerima Nafkah. 

Anak yang berhak menerima Nafkah dari 

ayahnya adalah:
111

  

(a) Anak kecil yang belum mampu mencari nafkah 

sendiri. Menurut jumhur ulama‟ apabila anak itu 

sudah besar tetapi tidak mampu mencari nafkah 

sendiri, dikarenakan sakit yang diderita misalnya 

gila dan penyakit lain yang tidak memungkinkan 

untuk mencari nafkah, maka ayah tetap 
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berkewajiban memberi nafkah kepada mereka. 

Menurut madzhab Hambali ayah tetap wajib 

memberi nafkah kepada anak yang sudah besar tapi 

miskin, sekalipun tidak cacat. 

(b) Anak wanita yang miskin sampai dia bersuami. 

(c) Anak yang masih menuntut ilmu sekalipun telah 

mampu bekerja mencari rizki.
112

 

(3) Jumlah (kadar) nafkah kepada anak. 

Ulama‟ fiqih berpendapat bahwa nafkah anak 

yang wajib dibayarkan adalah yang menjadi kebutuhan 

pokok mereka dan sesuai dengan kebiasaan (adat 

setempat).
113

 

(4) Kewajiban memberi nafkah kepada anak. 

Memberi nafkah kepada anak adalah kewajiban 

ayahnya sebagaimana yang ditunjukkan oleh firman 

Allah dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 233 dan dalam 

surat At-Talaq (65) ayat 7 serta hadits Hindun di atas. 

Kewajiban ayah memberi nafkah kepada anak ini 

terkait dengan statusnya di samping sebagai seorang 

ayah, juga sebagai orang mukallaf.
114

 Arti mukallaf 

yaitu orang yang dibebani hukum, dalam ilmu ushul 
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fiqih istilah mukallaf disebut sebagai mah}ku>m ‘alaih 

atau subjek hukum. Orang mukallaf adalah orang yang 

telah dianggap mampu bertindak (cakap) hukum, baik 

yang berhubungan dengan perintah Allah maupun 

dengan laranganNya. Seluruh tindakan mukallaf harus 

dipertanggungjawabkan.
115

 

Kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan 

hukum disebut ahliyyah al-ada>’, yakni sifat kecakapan 

bertindak hukum seseorang yang dianggap sempurna 

untuk mempertangungjawabkan seluruh perbuatannya 

baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat 

negatif.
116

 

Kewajiban memberikan nafkah bagi ayah kepada 

anaknya sebagaimana yang tertera dalam firman Allah 

surat Al-Baqarah (2) ayat 233 dan surat at-Talaq (65) 

ayat 7 serta hadits Hindun yang diriwayatkan oleh 

jama‟ah dari „Aisyah binti Abu Bakar pembahasannya 

selain masuk pada ruang lingkup mukallaf di dalam 

ilmu ushul fiqih juga termasuk dalam ruang lingkup 

naz}a>riyyat al-iltiza>m. Arti dari istilah tersebut adalah: 

“naz}>ariyyah” adalah teori  “al-iltiza>m” adalah 

kewajiban. Secara etimologis berarti teori tentang 
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kewajiban dan secara terminologis naz}a>riyyat al-

iltiza>m adalah sebuah teori yang menjelaskan bahwa 

seseorang dibebani hukum syara‟ untuk melakukan atau 

meninggalkan suatu perbuatan sebagai konsekuensi 

dari perbuatannya demi kemaslahatan orang lain.
117

 

b) Nafkah anak terhadap ayah (orangtua). 

Ketika orangtua telah sampai pada keadaan udzur, 

yaitu telah lanjut usia dan sudah tidak kuat lagi untuk 

mencari nafkah sebagaimana keadaan sebelumnya, dalam 

ajaran Islam menjadi kewajiban anak untuk memelihara 

mereka termasuk memberi nafkah. Kewajiban memelihara 

orangtua yang sudah lanjut usia ini didasarkan kepada 

firman Allah SWT., dalam surat al-Isra‟ (17) ayat 23 yang 

intinya Allah memberi ketetapan hukum kepada manusia 

untuk berbuat baik kepada kedua orangtua yang di 

dalamnya termasuk memelihara mereka ketika sudah lanjut 

usia yang essensinya adalah memberi nafkah kepada 

mereka.
118

 

Demikian juga hal tersebut didasarkan pada firman 

Allah surat Luqman (65) ayat 14-15
119

 yang intinya Allah 

memerintahkan kepada manusia untuk senantiasa berbuat 
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baik kepada ayah dan ibunya. Selain itu Allah juga 

memerintahan kepada manusia supaya mempergauli 

(memperlakukan) mereka di dunia ini dengan baik yang di 

dalamnya termasuk memberi nafkah kepada mereka saat 

usia senja.
120

 

Dari tiga ayat tersebut di atas dapat difahami bahwa 

anak memberi nafkah kepada orangtua yang sudah lanjut 

usia (sudah tidak bisa mencari nafkah) adalah merupakan 

kewajiban yang bersumber dari hukum agama yaitu dari 

firman Allah SWT. 

Tinjauan nafkah ini peneliti maksudkan untuk melandasi 

adanya beban tanggungjawab secara materi pada seorang ayah untuk 

memberikan nafkah kepada anak yang lahir dari spermanya. Baik 

anak yang lahir di dalam pernikahan yang sah ataupun anak yang 

lahir di luar nikah atau anak zina. 

 

b. Tinjauan kewarisan. 

1) Pengertian. 

Secara etimologis dalam bahasa Indonesia kata “waris” 

berarti yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang 

telah meninggal. Kemudian kata “pewaris” berarti yang 

mewariskan, sedangkan kata “warisan”, yaitu sesuatu yang 
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diwariskan.
121

 Selain itu dalam hukum kewarisan Islam ada 

istilah yang disebut “fara>id}”. Fara>id} menurut istilah bahasa ialah 

taqdi>r (kadar/ketentuan), dan pada istilah Syari‟ adalah bagian 

yang ditentukan/diqadarkan bagi ahli waris.
122

 

Fara>id} adalah jama‟ dari fari>d}ah yang berarti suatu 

bagian tertentu, jadi fara>id} berarti beberapa bagian tertentu.
123

 

Dalam pengertian tersebut fara>id} dikhususkan sebagai suatu 

bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya oleh 

Syari‟.
124

 

Kata fara>id} dalam Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan 

bahwa fara>id} adalah masalah pembagian harta waris. Sedangkan 

ilmu fara>id} didefinisikan oleh para ahli ilmu fara>id} sebagai 

pengetahuan yang berkaitan dengan harta peninggalan (harta 

pusaka), cara menghitung pembagiannya, serta bagian masing-

masing ahli warisnya.
125

 

Amir Syarifuddin dalam hal ini menyebut waris yang 

diatur dalam “hukum kewarisan Islam”.
126

 Sedangkan yang 

dimaksud hukum kewarisan Islam yaitu hukum yang mengatur 
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peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada 

orang yang masih hidup.
127

 Aturan tentang peralihan harta ini 

disebut dengan berbagai nama sebagaimana tersebut dalam 

berbagai literatur hukum Islam antara lain: fara>id}, fiqih 

mawa>ris, dan hukum waris.
128

 

Dalam pada itu beliau memberikan pengertian “hukum 

kewarisan Islam” yaitu “seperangkat peraturan tertulis 

berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Nabi tentang hal ihwal 

peralihan harta atau berwujud harta dari orang yang telah 

meninggal kepada orang yang masih hidup, yang diakui dan 

diyakini berlaku dan mengikat untuk semua orang yang 

beragama Islam”.
129

 

2) Sumber hukum waris Islam. 

Hukum kewarisan Islam secara prinsip bersumber 

kepada Al-Qur‟an, as-Sunnah, dan ijtihad.
130

 Hal ini didasarkan 

pada petunjuk Allah dalam firmannya yaitu surat An-Nisa (4) 

ayat 59: 
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“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu 

berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia 

kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 

benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang 

demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.
131

 

 

Perintah mentaati Allah SWT., dan RasulNya berarti 

perintah untuk mentaati al-Qur‟an dan as-Sunnah, sedangkan 

perintah mentaati ulil amri diantara kaum muslimin menurut 

„Abdul Wahha>b Khalla>f artinya mengikuti hukum-hukum yang 

telah diijtihadkan oleh para mujtahidin.
132

 

Adapun dalam menggunakan tiga dalil secara berurutan 

tersebut, yakni sesuai dengan hadits yang dikenal yang 

diriwayatkan oleh al-Bag}a>wi> dari Mu’az\ Ibn Jabba>l, yang berisi 

dialog antara Rasulullah dengan Mu’az\ Ibn Jabba>l ketika 

Rasululah mengutusnya sebagai gubernur di Yaman. Dalam 

dialog tersebut Nabi menanyakan bagaimana Mu’az\ 

menyelesaikan hukum yang dihadapkan kepadanya, dari dialog 

tersebut Mu’az\ menjawab, dengan kitab Allah, kalau tidak 

didapati dalam kitab Allah maka dengan Sunah Rasul, dan kalau 

tidak didapati dalam keduanya Mu’az\ akan melakukan ijtihad 

dengan kemampuan akal pikirannya dan tidak akan berlebih-

lebihan. Dengan jawaban Mu’az\ tersebut Rasulullah merasa 
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senang dan menyetujui, bahkan merasa puas dengan jawaban 

Mu’az\ tersebut.
133

 

3) Sebab-sebab mewarisi. 

Dalam kompilasi hukum Islam, pasal 174 jo 171 huruf 

(c) disebutkan hanya ada dua sebab yang menimbulkan adanya 

hak kewarisan antara pewaris dan ahli waris, yaitu karena 

adanya hubungan darah dan adanya hubungan perkawinan. 

Akan tetapi dalam fikih klasik dikatakan bahwa ada empat 

macam perkara yang menyebabkan terjadinya hubungan 

kewarisan, yaitu dua yang pertama adalaah hubungan 

darah/kekerabatan dan hubungan perkawinan. Sedangkan yang 

dua lagi adalah hubungan kewarisan karena membebaskan 

budak yang disebut ‚wala >’ al-‘ataqah” atau “wala>’ al-‘itqi” dan 

terakhir adalah hubungan kewarisan yang disebabkan karena 

hubungan perjanjian saling setia dan saling menolong yang 

disebut “wala>’ al-muwa>lah”.
134

 

Dari sebab-sebab kewarisan tersebut yang akan diuraikan 

dibawah ini hanya dua hal saja, yaitu hubungan kekerabatan dan 

hubungan perkawinan: 
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a) Hubungan kekerabatan/hubungan darah. 

Hubungan kewarisan ini karena antara pewaris dan 

ahli waris terdapat hubungan darah.
135

 Dan hubungan darah 

merupakan sebab utama dalam memperoleh hak mewarisi 

karena hubungan darah termasuk unsur kausalitas adanya 

seseorang yang tidak mungkin dihilangkan.
136

 Hubungan 

kewarisan karena hubungan darah ini, kalau ke bawah 

mereka adalah anak-anak laki-laki maupun anak 

perempuan, kalau keatas adalah bapak dan ibu, dan kalau ke 

samping adalah saudara baik laki-laki maupun perempuan, 

dalam kelompok penerima bagian waris baik yang disebut 

as}h}a>b al-furu>d}, ‘as}a>bah, maupun z\awi al-arh}a>m.
137

 

b) Hubungan perkawinan. 

Dalam hubungan perkawinan ini sudah barang tentu 

yang dimaksudkan adalah suami-istri yang terikat 

perkawinan yang sah menurut hukum.
138

 

4) Asas-asas hukum kewarisan Islam. 

Asas kewarisan Islam ada lima, yaitu asas ijba>ri>, asas 

bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas 

kewarisan akibat kematian. Dalam penelitian ini peneliti hanya 

                                                           
135

Idris Djakfar dan Taufiq Yahya, Kompilasi…, hlm. 42. 
136

Ibid. 
137

Tim Penyusun Depag RI, Ilmu…, hlm. 34. 
138

Ibid. 



83 
 

akan menguraikan dua asas saja, yaitu asas ijba>ri> dan asas 

bilateral. 

a) Asas Ijba>ri>. 

Pengertian asas ijba>ri> adalah peralihan harta 

seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang 

masih hidup sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam, 

peralihan tersebut berlaku dengan sendirinya. Pengertian 

semacam ini dalam hukum Islam disebut berlaku secara 

ijba>ri>. 139
 Kata ijba>ri> secara leksikal mengandung arti 

“paksaan” yang wujudnya terlihat dari segi ahli waris 

berhak menerima pemindahan harta pewaris kepadanya 

sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah. 

Dalam kondisi seperti ini orang yang meninggal tidak perlu 

merencanakan penggunaan hartanya setelah dia meningggal 

kelak, karena dengan kematiannya secara otomatis hartanya 

akan beralih kepada ahli warisnya dengan peralihan yang 

sudah ditentukan.
140

 

b) Asas bilateral. 

Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti 

bahwa harta waris beralih kepada atau melalui dua arah.
141

 

Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan 
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dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak garis 

kerabat keturunan laki-laki dan pihak garis kerabat 

keturunan perempuan.
142

  

Asas bilateral ini dapat dilihat secara nyata dalam 

firman Allah Surat an-Nisa‟ (4) ayat 7, 11, 12, dan 176. 

Dalam ayat 7 dijelaskan bahwa seorang laki-laki berhak 

mendapatkan warisan dari pihak ayahnya dan juga dari 

pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan berhak 

mendapatkan harta warisan dari pihak ayahnya dan dari 

pihak ibunya. Apabila dicermati dari tiga ayat tersebut dapat 

dikemukakan bahwa kewarisan itu beralih kebawah (anak-

anak), keatas (ayah dan ibu) dan kesamping (saudara laki-

laki dan perempuan) dari kedua belah pihak garis keluarga 

yaitu laki-laki dan perempuan dan menerima warisan dari 

dua garis keluarga yaitu dari garis laki-laki dan dari garis 

perempuan.
143

  

Tinjauan waris dalam Islam ini digunakan sebagai landasan 

saling mewarisi antara anak luar nikah dengan orangtuanya (ayah 

dan ibunya) setelah dinyatakan adanya hubungan nasab antara anak 

tersebut dengan ayah biologisnya lewat keputusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang hubungan keperdataan 

anak luar nikah dengan ayah biologisnya. 
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c. Tinjauan wali nikah. 

1) Pengertian Wali nikah. 

Wali nikah adalah wali yang berhak menikahkan anak 

perempuannya. Dalam masalah perwalian, para ulama‟ fiqih 

menyatakan bahwa perwalian terhadap diri seorang anak 

dilaksanakan untuk menjaga kesejahteraan anak tersebut dan 

untuk mengawasi hal-hal yang berhubungan dengan dirinya dan 

segala macam yang belum dapat diperolehnya secara sendiri.
144

 

Dalam hukum Islam perwalian ditugaskan kepada mereka yang 

diperkirakan bisa memelihara dan membahagiakan anak dari 

kecil hingga anak tersebut baligh/dewasa (siap menikah) bagi 

anak perempuan. Untuk itulah ditetapkan pula syarat-syarat 

tertentu, sehinga dengan demikian para wali dapat dijamin 

kemampuannya untuk mengurus anak yang bersangkutan.
145

 

Pengawasan terhadap anak pada dasarnya mencakup hak 

untuk menikahkan putra dan putrinya, dan menghalangi 

pernikahan anak putri yang sudah dewasa jika akan menikah 

dengan calon suami yang tidak setaraf (kufu>’).146
 Wali yang 

akan mengawasi kesejahteraan diri anak adalah kerabatnya yang 

paling dekat yang mempunyai hubungan darah dengan anak itu 
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melalui ayahnya. Wali ini mempunyai tingkatan sesuai dengan 

tingkatan kedekatan kekerabatan dengan anak, misalnya 

tingkatan pertama adalah ayah dari anak tersebut.
147

 

2) Dasar hukum. 

Dasar hukum sebagai landasan diperlukannya wali nikah 

adalah: 

(1) Al-Qur‟an surat al-Baqarah (2) ayat 232 dan 221 yang 

berbunyi: 

...                   

         ...   

“…lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para 

wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal 

suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara 

mereka dengan cara yang ma'ruf…” (QS. Al-Baqarah (2) 

ayat 232).
148

 

 

Sedangkan untuk surat al-Baqarah (2) ayat 221 yang 

berbunyi: 

...              ...   

“…dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik 

(dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka 

beriman…” (QS. Al-Baqarah (2) ayat 221).149 
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Menurut Ibnu Rusyd kedua ayat ini menjadi alasan 

utama bagi para ulama‟ yang mengharuskan nikah 

memakai wali.
150

 

(2) Hadits Nabi SAW. 

Hadits yang dimaksud yaitu hadits yang 

diriwayatkan Abu> Da>wu>d yang berbunyi: 

ا اْمرَأٍَة َنَكَحْت ِبَ ْْيِ ِإْ ِن َولِي َِّها فَِنَكاُحَها بَاِالٌ  فَالسُّْلطَاُن َوِلٌّ , أَ ُّ
 151ِلَمْن َّلَ َوِلَّ َلهُ 

“Wanita mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, 

maka nikahnya batal, dan “sultan” (hakim) adalah sebagai 

wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali”. 

 

Dari kedua sumber tersebut dapat diambil 

kesimpulan bahwa bagi perempuan yang hendak menikah 

disyaratkan untuk memakai wali, dengan kata lain 

perempuan yang menikah harus memakai wali, kalau tidak 

memakai wali maka nikahnya batal. 

(3) Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dinyatakan keharusan 

wanita menikah memakai wali. Dalam buku I bab IV 

mengenai rukun dan syarat perkawinan, dalam bagian ke-1 

                                                           
150

Ibnu Rusyd, Bida>>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id, Jilid II, terj. M. A. 

Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, (Semarang: Asy- Syifa‟, 1990), hlm. 366. 
151

Abu> Da>wud, Sunan…, hlm. 425. At-Tirmi>zi>, Sunan…, hlm. 398, Ibnu Ma>jjah, Sunan…, 

hlm. 605, Al-Da>rimi, Sunan ad-Darimi, Juz III, (Beirut: Dar Al-Kutub, 1989), hlm. 1397. 



88 
 

disebutkan mengenai rukun perkawinan pasal 14
152

 yaitu 

untuk melaksanakan perkawinan harus ada: 

(a) Calon suami. 

(b) Calon isteri. 

(c) Wali nikah. 

(d) Dua orang saksi. 

(e) Ijab dan Kabul. 

Dari paparan tersebut KHI menetapkan bahwa wali 

nikah termasuk salah satu dari rukun nikah. Selanjutnya 

dalam pasal 19 disebutkan: “wali nikah dalam perkawinan 

merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai 

wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Pasal 20 

ayat (1) menyatakan bahwa “yang bertindak sebagai wali 

nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat 

hukum Islam yaitu; 1) muslim, 2) akil, dan 3) baligh. Pada 

ayat (2) dinyatakan bahwa wali nikah ada dua macam, yaitu 

wali nasab dan wali hakim”.
153

  

Mengenai wali nasab pada pasal 21 dinyatakan ada 

empat kelompok dalam urutan kedudukan wali nikah. 

Kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain 

sesuai dengan kedekatan hubungan kekerabatan dengan 
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calon mempelai wanita. Kelompok pertama adalah kerabat 

laki-laki garis lurus keatas, yaitu ayah, kakek dari pihak 

ayah dan seterusnya. Kelompok kedua kerabat saudara laki-

laki kandung atau seayah dan keturunan laki-laki mereka. 

Kelompok ketiga adalah kerabat paman, yaitu saudara laki-

laki ayah, saudara seayah dan garis keturunan laki-laki 

mereka. Kelompok keempat adalah saudara laki-laki 

kandung kakek, saudara laki-laki seayah dari kakek dan 

keturunan laki-laki mereka.
154

 

Dalam ketetapan yang ada pada KHI tersebut 

mengenai wali nikah, maka ayah sebagi wali nikah bagi 

anak wanitanya, menempati urutan yang paling tinggi 

karena kedekatan kekerabatannya paling dekat. 

3) Sebab-sebab terjadinya perwalian dalam nikah. 

Para ulama‟ fiqih menyatakan bahwa hak perwalian 

dapat tejadi karena lima hal, yaitu hubungan kekerabatan, 

hubungan kepemilikan, hubungan karena memerdekakan budak, 

hubungan mawa>li>, hubungan antara penguasa Negara dengan 

warga Negara. Dalam pembahasan ini peneliti hanya membahas 

wali yang disebabkan adanya hubungan kekerabatan dan 
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hubungan penguasa dengan warga Negara seperti terurai 

dibawah ini:
155

 

a) Adanya hubungan kekerabatan (hubungan/keturunan 

darah), baik kerabat dekat seperti ayah, kakek, dan anak 

laki-laki maupun kerabat jauh seperti paman (saudara ayah 

atau ibu). 

b) Hubungan antara penguasa dan warga Negara, seperti 

kepala Negara, wakilnya ataupun hakim. Mereka berhak 

menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali dari 

keluarga/kerabat dekat dalam pernikahannya, atau sebagai 

ganti wali apabila wali kerabat tidak mau menjadi wali 

(‘ad}a>l).156
 

Dari paparan tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa 

apabila seorang wanita menikah, maka harus dengan wali, dan 

ayah kandung merupakan wali yang paling dekat 

kekerabatannya dan paling utama kedudukannya dibanding 

pihak-pihak lain yang ada dalam urutan wali. 

Tinjauan wali nikah ini digunakan sebagai landasan adanya 

hubungan wali nikah antara anak perempuan yang lahir di luar nikah 

dengan ayah kandungnya setelah hubungan
157

 nasab antara anak 
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tersebut dan ayahnya bisa ditetapkan berdasarkan keputusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.  

 

d. Tinjauan mahram. 

1) Pengertian. 

Mahram adalah wanita yang haram untuk di nikahi. Oleh 

karena itu wanita yang akan dinikahi oleh seorang laki-laki 

haruslah wanita yang tidak termasuk dalam golongan mahram. 

Dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa 

“mahram” adalah wanita-wanita yang haram dinikahi seorang 

laki-laki baik yang bersifat selamanya atau yang bersifat 

sementara. Sedangkan istilah “muh}rim” adalah mengandung 

pengertian “suami” yaitu orang yang menyebabkan seorang istri 

tidak boleh kawin dengan laki-laki lain selama masih terikat tali 

perkawinan atau istri dalam „iddah talak raj‟i.
158

 

2) Macam-macam halangan perkawinan. 

Halangan-halangan perkawinan dalam syara‟ itu pada 

garis besarnya ada dua, yaitu halangan abadi (muabbad) dan 

halangan sementara/temporal (muaqqat).
159

 Diantara halangan 

abadi ada yang diperselisihkan dan ada yang disepakati. Untuk 

yang telah disepakati ada tiga, yaitu nasab (keturunan), 
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perbesanan (perkawinan), dan persusuan (rad}a>’). Sedangkan 

yang diperselisihkan ada dua macam, yaitu zina dan li‟an.
160

 

Sedangkan halangan-halangan sementara ada sembilan, yaitu 

bilangan istri, halangan mengumpulkan, halangan kehambaan, 

halangan kafir, halangan ihram, halangan sakit, halangan „iddah 

walaupun masih diperselisihkan kesementaraannya, halangan 

perceraian tiga kali (talak bain kubra) bagi suami yang 

menceraikan sebelum ada muh}alil, halangan peristrian (keistrian 

antara kaum muslim dan kaum dzimmi) merupakan penghalang 

untuk dikawin.
161

 Dalam tulisan ini peneliti membatasi hanya 

membahas halangan selamanya/abadi yang disebabkan nasab. 

Wanita-wanita yang haram dinikahi karena halangan 

nasab/keturunan ada 7 orang
162

 sebagai berikut: 

a) Dari asal seseorang, yaitu ibu dan terus ke atas, yang 

termasuk dalam kategori ini adalah semua wanita yang 

memiliki hubungan melahirkan walaupun jauh, yaitu ibu, 

nenek dari bapak maupun ibu, ibunya nenek dan seterusnya. 

b) Dari keturunan seseorang, yaitu anak perempuan terus ke 

bawah, yaitu cucu perempuan dan seterusnya 
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c) Dari hubungan persaudaraan, yaitu saudara perempuan dari 

semua arah, yaitu saudara perempuan kandung, saudara 

perempuan seayah, dan saudara perempuan seibu. 

d) Bibi dari pihak bapak terus ke atas, yaitu saudara 

perempuan bapak, saudara perempuan kakek dan 

seterusnya. 

e) Bibi dari pihak ibu terus ke atas, yaitu saudara perempuan 

ibu, saudara perempuan nenek dan seterusnya. 

f) Anak perempuan saudara laki-laki (keponakan) dari saudara 

laki-laki terus ke bawah. 

g) Anak perempuan saudara perempuan (keponakan dari pihak 

saudara perempuan terus ke bawah). 

Hal tersebut di atas berdasarkan firman Allah dalam 

surat  an-Nisa‟ (4) ayat 23 yang berbunyi: 

                        

          ...   

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

yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, 

saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara 

ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-

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

saudaramu yang perempuan…”
163

  

 

Dengan demikian seluruh kerabat seseorang dari nasab 

adalah haram untuk dinikahi, kecuali sepupu, yaitu anak 
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perempuan paman dari pihak ayah, anak-anak perempuan 

paman dari pihak ibu, anak-anak perempuan bibi dari pihak 

ayah, dan anak-anak perempuan bibi dari pihak ibu. Wanita-

wanita inilah yang halal untuk dinikahi.
164

 

3) Hubungan mahram antara anak zina dan ayah biologisnya. 

Ulama‟ madzhab Maliki, Syafi‟i, dan Hambali 

berpendapat bahwa hubungan seksual di luar nikah tidak 

mengakibatkan hubungan mahram diantara kedua belah pihak. 

Wanita yang berzina itu boleh kawin dengan laki-laki keluarga 

yang menzinahinya dan sebaliknya orang laki-laki yang 

menzinahinya tersebut boleh kawin dengan ibu dan keluarga 

dari wanita yang dizinahinya.
165

  Dalam hal ini Imam Syafi‟i 

berpendapat bahwa zina memang tidak berpengaruh terhadap 

ada atau tidak adanya hubungan mahram. Oleh karena itu 

seorang ayah biologis jika dia menghendaki boleh menikah 

dengan wanita anak biologisnya itu.
166

 

Ulama‟ madzhab Hanafi, Abdurrahman Al-Auza‟i, dan 

Sufyan Al-Tsauri berpendapat bahwa apa-apa yang diharamkan 

dalam perkawinan yang sah, haram pula dalam hubungan 

seksual di luar nikah. Oleh karena itu menurut mereka hubungan 
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mahram dan muhrim berlaku bagi pasangan zina tersebut 

sebagaimana berlaku dalam perkawinan yang sah. Sebab arti 

kata “nikah” secara bahasa menurut Abu Hanifah adalah 

“hubungan badan itu sendiri” dan bukanlah akad nikahnya.
167

 

Konsekuensinya menurut kelompok ini anak yang lahir di luar 

nikah haram dikawini oleh laki-laki sebagai ayah biologisnya. 

Tinjauan mahram ini digunakan untuk landasan adanya 

hubungan mahram antara anak perempuan yang lahir diluar nikah 

dengan ayah biologisnya setelah hubungan nasab antara anak 

perempuan tersebut dan ayahnya ditetapkan berdasarkan putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. 

 

3. Tinjauan Hukum Positif yang terkait dengan legalitas putusan 

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

anak luar nikah dengan ayah biologisnya. 

Demi mendukung pembahasan dalam penelitian ini agar memiliki 

dasar hukum yang kuat serta dapat dipertanggungjawabkan, maka 

penelitian ini juga menggunakan tinjauan hukum positif. Tinjauan yang 

digunakan adalah aturan keberadaan Mahkamah Konstitusi yang 

digunakan untuk melihat legalitas Mahkamah Konstitusi dalam membuat 

suatu putusan, khususnya dalam putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 
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tentang penasaban anak luar nikah dengan ayah biologisnya yang sudah 

barang tentu berangkat dari tinjauan konstitusi.  

a. Pengertian Konstitusi 

Konstitusi (constitutio) dalam Negara adalah sebuah norma 

sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan Negara yang 

biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis.
168

 Dalam kasus 

bentukan Negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip 

entitas politik dan hukum, istilah ini merujuk secara khusus untuk 

menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, 

prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, 

prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan Negara pada 

umumnya.
169

 Konstitusi umumnya merujuk pada perlindungan dan 

penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi 

dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi 

pemerintahan Negara. 

Terdapat dua istilah terkait dengan norma atau ketentuan 

dasar dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Kedua istilah 

tersebut adalah Konstitusi dan undang-undang dasar.
170

 Konstitusi 
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berasal dari bahasa Prancis, constituer, yang berarti membentuk.
171

 

Maksud dari istilah tersebut adalah pembentukan suatu Negara atau 

menyusun dan menyatakan suatu Negara.
172

 Dalam bahasa latin, kata 

konstitusi merupakan gabungan dua kata, yakni “cume”, berarti 

bersama dan “statuere”, berarti membuat sesuatu agar berdiri atau 

mendirikan, menetapkan sesuatu.
173

 

Sedangkan undang-undang dasar merupakan terjemahan dari 

istilah Belanda, grondwet. Kata grond berarti tanah atau dasar, dan 

wet berarti undang-undang.
174

 Istilah konstitusi (constitution) dalam 

bahasa Inggris memiliki makna yang lebih luas dari undang-undang 

dasar, yakni keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis 

maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara 

bagaimana pemerintah diselenggarakan dalam masyarakat.
175

 

Istilah konstitusi secara umum menggambarkan keseluruhan 

sistem ketatanegaraan suatu Negara, yaitu berupa kumpulan 

peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah Negara, 

peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis dan ada yang tidak 

tertulis. Sehubungan dengan konstitusi ini para sarjana dan Ilmuan 

Hukum Tata Negara terjadi perbedaan pendapat: 
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1) Kelompok yang menyamakan konstitusi dengan undang-undang; 

2) Kelompok yang membedakan konstitusi dengan undang-undang. 

Menurut paham Herman Heller,
176

 konstitusi mempunyai arti 

yang lebih luas dari Undang-undang. Dia membagi konstitusi dalam 

tiga pengertian antara lain: 

1) Konstitusi mencerminkan kehidupan politik dalam masyarakat 

sebagai suatu kenyataan (Die Polotiche Verfasung Als 

Gesellchaftliche). 

2) Unsur-unsur hukum dari konstitusi yang hidup dalam 

masyarakat dijadikan sebagai suatu kesatuan hukum dan tugas 

mencari unsur-unsur hukum '' Abstraksi ''. 

3) Ditulis dalam suatu naskah sebagai Undang-undang yang 

tertinggi dan berlaku dalam suatu negara. 

Konstitusi menurut Mariam Budiardjo,
177

 adalah suatu 

piagam yang menyatakan cita-cita bangsa dan merupakan dasar 

organisasi kenegaraan suatu bangsa. Sedangkan undang-undang 

dasar merupakan bagian tertulis dari konstitusi. Dari beberapa 

pengertian konstitusi di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai 

berikut: 
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1) Kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan kekuasaan 

kepada penguasa.
178

 

2) Dokumen tentang pembagian tugas dan wewenangnya dari 

sistem politik yang diterapkan. 

3) Deskripsi yang menyangkut hak asasi manusia. 

Dari beberapa definisi di atas menurut peneliti dapat 

disimpulkan bahwa konstitusi adalah aturan dan/atau norma dasar 

suatu Negara yang di dalamnya mengatur bentuk dan struktur 

pemerintahan, hubungan antar lembaga, ideologi dan lain 

sebagainya. 

b. Sejarah Konstitusi. 

Catatan historis timbulnya Negara konstitusional sebagai 

suatu kerangka kehidupan politik telah lama dikenal sejak zaman 

Yunani, dimana mereka telah memiliki beberapa kumpulan hukum. 

Kota Athena pernah mempunyai tidak kurang dari sebelas konstitusi, 

pada masa itu pemahahaman tentang ”konstitusi” hanyalah 

merupakan suatu kumpulan dari peraturan serta adat kebiasaan 

semata-mata.
179

 

Sejalan dengan perjalanan waktu, di masa kekuasaan Roma 

pengertian konstitusi mengalami perubahan makna. Konstitusi 

merupakan suatu kumpulan ketentuan serta peraturan yang dibuat 

oleh para kaisar, pernyataan dan pendapat ahli hukum, negarawan, 
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serta adat kebiasaan setempat selain undang-undang. Konstitusi 

Roma memiliki pengaruh sangat besar sampai abad pertengahan 

yang memberikan inspirasi bagi tumbuhnya paham demokrasi 

perwakilan konstitusionalisme modern.
180

 

Pada abad VII lahirlah piagam Madinah atau konstitusi 

Madinah. Piagam Madinah yang dibentuk pada awal masa klasik 

Islam (622 M) merupakan aturan pokok tata kehidupan bersama di 

Madinah yang dihuni oleh bermacam kelompok dan golongan. 

Konstitusi Madinah yang berisikan tentang hak bebas berkeyakinan, 

berpendapat, bersosialasasi dan mengatur kepentingan umum dalam 

kehidupan sosial yang majemuk. Konstitusi Madinah merupakan 

suatu bentuk konstitisi pertama di dunia yang telah memuat materi 

sebagaimana selayaknya konstitusi modern dan telah mendahului 

konstitusi lainnya di dalam meletakkan dasar pengakuan terhadap 

hak asasi manusia.
181

 

Selanjutnya pada abad XVII, kaum bangsawan Inggris yang 

menang dalam revolusi istana telah mengakhiri masa absolutisme 

kekuasaan raja dan menggantikannya dengan sistem parlemen 

sebagai pemegang kedaulatan. Akhir dari revolusi ini adalah 

deklarasi kemerdekaan 12 negara koloni Inggris pada 1776, dengan 

menetapkan konstitusi sebagai dasar negara yang berdaulat. Pada 

tahun 1789 meletus revolusi Prancis, yang ditandai oleh ketegangan-
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ketegangan di masyarakat dan menganggu stabilitas keamanan 

Negara. Kekacauan sosial di Prancis memunculkan gagasan tentang 

perlunya sebuah konstitusi. Maka pada 14 September 1791 dicatat 

sebagai peristiwa diterimanya konstitusi Eropa pertama oleh Louis 

XVI.
182

 

Sejak peristiwa inilah sebagian besar negara di dunia, baik 

monarki maupun republik, negara kesatuan maupun federal, sama-

sama mendasarkan prinsip ketatanegaraannya pada sandaran 

konstitusi. Di Prancis muncul sebuah buku karya J.J. Rousseau, “Du 

Contract Social” yang menyatakan bahwa manusia terlahir dalam 

keadaan bebas dan sederajat dalam hak-haknya, sedangkan hukum 

merupakan ekspresi dari kehendak umum (rakyat). Deklarasi inilah 

yang mengilhami pembentukan konstitusi Prancis (1791), khususnya 

yang menyangkut hak-hak asasi manusia.
183

 

Melihat sejarah konstitusi di atas, maka konsekuensi logis 

dari kenyataan bahwa tanpa konstitusi Negara tidak mungkin 

terbentuk, maka konstitusi menempati posisi yang sangat penting 

dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Negara dan konstitusi 

merupakan lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang 

lain. A. Hamid S. Attamimi,
184

 dalam disertasinya berpendapat 

tentang pentingnya suatu konstitusi atau Undang-undang Dasar 
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adalah sebagai pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang 

bagaimana kekuasaan Negara harus dijalankan. Sejalan dengan 

pemahaman di atas, Struycken dalam bukunya Net “Staatsrecht van 

Het Koninkrijk der Nederlanden”,
185

 dia menyatakan bahwa 

konstitusi merupakan barometer kehidupan bernegara dan berbangsa 

yang sarat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu, 

sekaligus ide-ide dasar yang digariskan oleh the founding father, 

serta memberi arahan kepada generasi penerus bangsa dalam 

mengemudikan suatu negara yang akan dipimpin. Semua agenda 

penting kenegaraan ini tercover dalam konstitusi, sehingga sangat 

sesuai apabila dikatakan bahwa konstitusi merupakan cabang yang 

utama dalam studi ilmu hukum tata Negara. 

c. Tujuan Konstitusi. 

Secara garis besar, tujuan dibuatnya konstitusi adalah untuk 

membatasi tindakan sewenang-wanang pemerintah dan menjamin 

serta melindungi hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan 

pelaksanaan kekuasan yang berdaulat.
186

 Tujuan tersebut hanya 

dapat dicapai jika pengorganisasian kekuasaan Negara tidak 

menumpuk pada satu badan atau satu orang saja, kekuasaan haruslah 

didistribusikan. Dengan adanya pendistribusian kekuasaan ke 

beberapa lembaga Negara dapat mencegah terjadinya 
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penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penguasa demi kepentingan 

pribadi ataupun golongan tertentu.
187

 Maka dari itulah istilah 

konstitusionalisme muncul untuk menandakan adanya suatu sistem 

asas-asas pokok yang menetapkan dan membatasi kekuasaan serta 

hak-hak bagi yang memerintah (pemegang kekuasaan) maupun bagi 

yang diperintah (warga Negara). 

Menurut Bagir Manan,
188

 hakekat dari sebuah konstitusi 

merupakan perwujudan paham tentang konstitusi atau 

konstitusionalisme, yaitu adanya sistem pembatasan/pembagian 

terhadap kekuasaan pemerintah di satu pihak dan sebagai jaminan 

dan perlindungan terhadap hak-hak warga Negara maupun setiap 

penduduk di pihak lain. 

d. Keberadaan Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. 

Dalam konteks Negara Indonesia, konstitusi terjelma dalam 

wujud Undang-undang Dasar 1945 sebagai induk/sumber dari segala 

sumber hukum (undang-undang dan peraturan yang ada). Karena 

merupakan konstitusi, maka Undang-undang Dasar menempati 

puncak tertinggi dalam hierarki tata urutan perundang-undangan di 

Indonesia. Oleh karena itu dalam membuat undang-undang dan 

aturan lainnya, para legal drafter harus merujuk pada Undang-
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undang Dasar sebagai acuan utama, agar tidak ada aturan yang 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. 

Dalam rangka untuk mengawal dan mengawasi perjalanan 

konstitusi agar tetap sesuai dengan koridor, maka sangat perlu 

dibentuk sebuah badan/lembaga bernama Mahkamah Konstitusi 

yang secara khusus menangani permasalahan-permasalahan seputar 

Kontsitusi.
189

 Hal ini ditujukan agar peraturan-peraturan yang berada 

dibawahnya tetap berada pada haluan yang sesuai dengan amanat 

UUD 1945. 

Gagasan mengenai pembentukan Mahkamah Konstitusi 

sebagai lembaga Negara yang berwenang dalam bidang kehakiman 

selain Mahkamah Agung sebenarnya sudah muncul sejak lama. 

Akan tetapi hal ini baru terwujud seiring dengan momentum 

amandemen UUD 1945 pada masa reformasi (1999-2004), ketika ide 

pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia semakin 

menguat. Puncaknya terjadi pada tahun 2001 ketika ide 

pembentukan MK diadopsi dalam amandemen ketiga UUD 1945 

yang dilakukan oleh MPR, sebagaimana dirumuskan dalam 

ketentuan Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman 

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang 

berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan 
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peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan 

tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.  

Terkait tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi diatur 

dalam Pasal 24C UUD 1945: (1) Mahkamah Konstitusi berwenang 

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya 

bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-

Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus 

pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil 

pemilihan umum. (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan 

putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan 

pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut 

Undang-Undang Dasar. 

Selanjutnya untuk merinci dan menindaklanjuti amanat 

Konstitusi tersebut, Pemerintah bersama DPR menetapkan Undang-

undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 

Kemudian pada tahun 2003 pemerintah membentuk lembaga 

Mahkamah Konstitusi dengan anggota sebanyak sembilan hakim 

konstitusi yang berasal dari usulan pemerintah, DPR, dan Mahkamah 

Agung dengan mengacu pada prinsip keseimbangan antar cabang 

kekuasaan negara.
190

 Akan tetapi meskipun telah berdiri sejak 2003, 
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Mahkamah Konstitusi baru efektif bekerja dan menjalankan 

kewenangannya pada tahun 2004. 

Dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 sebagai 

realisasi pasal 24C UUD 1945 dinyatakan bahwa tugas dan 

wewenang Mahkamah Konstitusi adalah: 

Pasal 10  

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat 

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:  

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

c. memutus pembubaran partai politik; dan  

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.  

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat 

DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah 

melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap 

negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau 

perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai 

Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
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Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pasal 24 ayat (2) dan 

pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945 serta pasal 10 ayat (1) dan (2) 

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut, Mahkamah 

Konstitusi merupakan salah satu pelaku yang berwenang dalam 

pelaksanaan kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. 

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga 

peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili 

perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan 

ketentuan UUD 1945. Sehingga putusan yang dihasilkan oleh 

Mahkamah Konstitusi adalah sah dan memiliki kekuatan hukum 

yang tetap dan mengikat serta harus dijalankan sebagaimana putusan 

Mahkamah Agung. 

Tinjauan aturan keberadaan Mahkamah Konstitusi ini bertujuan 

untuk melihat legalitas Mahkamah Konsitusi dalam memberikan 

putusannya Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang penasaban anak luar nikah 

dengan ayah biologisnya, apakah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut 

telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagaimana diatur dalam 

aturan perundang-undangan di Indonneia. 
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4. Tinjauan Hukum positif yang berkaitan dengan hubungan 

keperdataan anak luar nikah dengan ayah biologisnya akibat 

penasaban atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2010 (Hak-hak anak dalam hukum positif). 

Hak-hak anak dalam hukum positif tercantum dalam beberapa 

peraturan, antara lain: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang 

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-

Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Inpres 

Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. 

a. Undang-Undang Dasar 1945 

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B huruf 2: 

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi”. 

b. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Dalam Undang-Undang Perkawinan hal yang menyangkut 

hak dan kewajiban antara orang tua dan anak diatur dalam Pasal: 

Pasal 45  

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak 

mereka sebaik-baiknya. 

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini 

berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri 
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kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara 

kedua orang tua putus.  

 Pasal 46 

(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak 

mereka yang baik.  

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut 

kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke 

atas bila mereka itu memerlukan bantuannya. 

Pasal 47 

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun/belum pernah 

melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang 

tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.  

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan 

hukum di dalam dan di luar Pengadilan.  

Pasal 48 

“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau 

menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang 

belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan 

perkawinan, kecuali bila kepentingan anak itu menghendakinya.” 

Pasal 49 

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya 

terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas 

permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus 
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ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat 

yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:  

a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.  

b. Ia berkelakuan buruk sekali.  

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih 

berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak 

tersebut. 

c. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. 

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak permasalahan 

tentang hak-hak anak disebutkan antara lain sebagaimana disebutkan 

dalam: 

Pasal 4 

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Pasal 5  

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status 

kewarganegaraan. 

Pasal 7 

(1) Setiap  anak  berhak  untuk  mengetahui  orang  tuanya,  

dibesarkan,  dan  diasuh  oleh  orang tuanya sendiri.  

(2) Dalam hal karena  suatu  sebab sehingga orang  tuanya  tidak 

dapat menjamin  tumbuh kembang anak, atau anak dalam 
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keadaan  terlantar maka anak  tersebut berhak diasuh atau 

diangkat sebagai anak  asuh  atau  anak  angkat  oleh  orang  lain  

sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Pasal 13  

(1) Setiap  anak  selama  dalam  pengasuhan  orang  tua,  wali,  atau  

pihak  lain  mana  pun  yang bertanggung jawab atas 

pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:  

1. Diskriminasi.  

2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.  

3. Penelantaran.  

4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan.  

5. Ketidakadilan.  

6. Perlakuan salah lainnya.  

(2) Dalam  hal  orang  tua,  wali  atau  pengasuh  anak  melakukan  

segala  bentuk  perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.  

Pasal 14  

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali 

jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa 

pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan 

merupakan pertimbangan terakhir. 
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d. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999. 

Dalam UU Hak Asasi Manusia berkenaan dengan hak anak 

yang berkaitan dengan disertasi ini disebutkan antara lain:  

Pasal 52  

(1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, 

masyarakat, dan negara.  

(2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya 

hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak 

dalam kandungan.  

Pasal 53  

(1) Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, 

mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.  

(2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan 

status kewarganegaraan. 

Pasal 56  

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, 

dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.  

(2) Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan 

memelihara anaknya dengan baik sesuai dengan Undang-undang 

ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak 

oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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Pasal 57 

(1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, 

dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua 

atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

(2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau 

wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua 

telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak 

dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.  

(3) Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang 

sesungguhnya.  

Pasal 58  

(1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum 

dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, 

perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam 

pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun 

yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.  

(2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan 

segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, 

perlakuan bentuk, dan pelecehan seksual termasuk 

pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang 
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seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan 

hukuman.  

Pasal 59  

(1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya 

secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika 

ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan 

bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak.  

(2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak 

untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap 

dengan orangtuanya dijamin oleh Undang-undang. 

e. Inpres Nomor 1 tahun 1991/Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

Dalam KHI ini mengenai hak-hak anak adalah menyangkut 

hak perwalian nikah, hak mahram, hak nafkah, dan hak waris yang 

terurai sebagai berikut: 

 Hak anak yang berupa perwalian nikah diatur dalam Pasal: 

Pasal 19 

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi 

bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. 

Pasal 20 

(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah laki-laki yang 

memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. 
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(2) Wali nikah terdiri dari : 

a. Wali nasab. 

b. Wali hakim. 

Pasal 21 

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan 

kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok 

yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon 

mempelai wanita. 

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni 

ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. 

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau 

saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. 

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki 

kandung, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. 

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara 

laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. 

(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa 

orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling 

berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat 

kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. 

(3) Ababila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka 

yang paling berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung 

dari kerabat yang seayah. 
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(4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama 

yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan 

kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, 

dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-

syarat wali. 

Pasal 22 

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi 

syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita 

tuna wicara, tuna rungu/sudah udzur, maka hak wali bergeser kepada 

wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. 

Pasal 23 

(1) Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali 

nasab tidak ada/tidak mungkin menghadirkannya/tidak diketahui 

tempat tinggalnya atau gaib atau „adhal/enggan. 

(2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat 

bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan 

Agama tentang wali tersebut. 

Berkaitan dengan masalah mahram, antara lain terdapat 

dalam pasal 39: 

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan 

seorang wanita disebabkan:  
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(1) Karena pertalian nasab:  

a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang 

menurunkannya atau keturunannya.  

b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.  

c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya. 

(2) Karena pertalian kerabat semenda:  

a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas 

isterinya.  

b. Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang 

menurunkannya.  

c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, 

kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas 

isterinya itu qabla al-dukhul.  

d. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya. 

Untuk permasalahan seputar nafkah, pemeliharaan dan nasab 

diatur dalam Pasal: 

Pasal 98  

(1) Batas  usia  anak  yang  mampu  berdiri  sendiri/dewasa  adalah  

21  tahun,  sepanjang  anak tersebut tidak cacat fisik maupun 

mental/belum pernah melangsungkan perkawinan. 

(2) Orang  tuanya mewakili  anak  tersebut mengenai  segala  

perbuatan  hukum  di  dalam  dan  di  luar Pengadilan. 
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(3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat 

terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila 

kedua orang tuanya tidak mampu. 

Pasal 99 

Anak yang sah adalah: 

a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. 

b. Hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan 

dilahirkan oleh isteri tersebut. 

Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan hak waris diatur 

dalam Pasal 171-174 KHI, yaitu: 

Pasal 171 

Yang dimaksud dengan:  

a. Hukum  kewarisan  adalah  hukum  yang  mengatur  tentang  

pemindahan  hak  pemilikan  harta peninggalan (tirkah) pewaris, 

menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan 

berapa bagiannya masing-masing.  

b. Pewaris  adalah  orang  yang  pada  saat  meninggalnya  atau  

yang  dinyatakan  meninggal berdasarkan  putusan  Pengadilan  

beragama  Islam,  meninggalkan  ahli  waris  dan  harta 

peninggalan.  

c. Ahli  waris  adalah  orang  yang  pada  saat  meninggal  dunia  

mempunyai  hubungan  darah  atau hubungan perkawinan 
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dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena 

hukum untuk menjadi ahli waris.  

d. Harta  peninggalan  adalah  harta  yang  ditinggalkan  oleh  

pewaris  baik  yang  berupa  benda  yang menjadi miliknya 

maupun hak-haknya.  

e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta 

bersama  setelah  digunakan untuk keperluan  pewaris  selama  

sakit  sampai  meninggalnya,  biaya  pengurusan  jenazah  

(tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.  

f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada 

orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris 

meninggal dunia.  

g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa 

imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup 

untuk dimiliki.  

h. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk 

hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan  sebagainya  beralih  

tanggung  jawabnya  dari  orang  tua  asal  kepada  orang  tua  

angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.  

i. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.  

Pasal 172 

Ahli waris dipandang beragama  Islam apabila diketahui dari Kartu  

Identitas atau pengakuan atau amalan  atau  kesaksian,  sedangkan  
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bagi  bayi  yang  baru  lahir  atau  anak  yang  belum  dewasa, 

beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. 

Pasal 173 

Seorang  terhalang  menjadi  ahli  waris  apabila  dengan  putusan  

hakim  yang  telah  mempunyai kekuatan hukum yang tetap, 

dihukum karena:  

a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau 

menganiaya berat para pewaris;  

b. dipersalahkan  secara memfitnah  telah mengajukan pengaduan  

bahwa  pewaris  telah melakukan suatu kejahatan yang diancam 

dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih 

berat.  

Pasal 174 

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: 

a. Menurut hubungan darah: 

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, 

saudara laki-laki, paman dan kakek. 

- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, 

saudara perempuan dari nenek. 

b. Menurut hubungan nikah terdiri dari: duda atau janda. 

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat 

warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. 
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Tinjauan aturan mengenai hak-hak anak yang berasal dari 

peraturan perundang-undangan di Indonesia tersebut di atas, 

berfungsi untuk melandasi bahasan dalam rumusan masalah yang 

kedua, yaitu mengenai hubungan keperdataan anak luar nikah 

dengan ayah biologisnya akibat penasaban atas putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. 


