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 BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

 

A. Hasil Penelitian. 

1. Penasaban Anak Luar Nikah. 

a. Pengertian anak dan Nasab. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari kata 

anak adalah  “keturunan yang kedua”,
1
 sedangkan dalam  Ensiklopedi 

Hukum Islam “anak” yang dalam bahasa arab disebut “al-walad”, 

yaitu orang yang lahir dari rahim ibunya baik laki-laki maupun 

perempuan atau “khuntsa” sebagai hasil dari persetubuhan antara dua 

lawan jenis (laki-laki dan perempuan).
2
 

Anak juga sering disebut dengan istilah “far‟un” yang 

jama‟nya adalah “furu>”. Istilah tersebut digunakan ketika 

membicarakan ahli waris dalam ilmu faraidh, yaitu ketika 

membicarakan anak (keturunan) si mayit dengan sebutan “furu>’ al-

mayyit” yang artinya anak-anak dari orang yang meninggal baik laki-

laki maupun perempuan termasuk cucu-cucu.
3
 

Adapun nasab pengertiannya dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia artinya adalah “keturunan” terutama dari pihak ayah. Nasab 

                                                           
1
Team Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. III, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 

hlm. 30. 
2
Team Penyusun, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hove, 2001), hlm. 

112. 
3
Ibid., hlm. 310. 
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juga berarti pertalian keluarga.
4
 Istilah nasab secara bahasa diartikan 

dengan kerabat, keturunan, atau menetapkan keturunan.
5
 

Pengertian nasab menurut Ibnu al-‘Ara>bi> sebagaimana yang 

dinukil oleh Yu>suf al-Qard}a>wi> adalah “sebagai ibarat dari hasil 

percampuran air antara seorang laki-laki dan seorang perempuan 

menurut ketentuan syar‟i”.
6
 

Menurut Wah}bah al-Zuhaili>, nasab didefinisikan “sebagai 

suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan 

kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atas pertimbangan bahwa 

yang satu adalah bagian dari yang lain”. Misalnya seorang anak 

adalah bagian dari ayahnya dan seorang ayah bagian dari kakeknya. 

Dengan demikian orang-orang serumpun nasab adalah orang-orang 

yang satu pertalian darah.
7
 

Dari beberapa pengertian tentang nasab seperti tersebut di atas 

dapat diambil pengertian yaitu nasab adalah keturunan sebagai hasil 

pertemuan dua bibit dari laki-laki (ayah) dan perempuan (ibu) yang 

menyebabkan pembuahan dan selanjutnya kelahiran, yang menjadi 

sandaran kokoh bagi hubungan kekerabatan berdasarkan kesatuan 

hubungan darah. Dari pengertian tersebut di atas dapat ditegaskan 

                                                           
4
Team Penyusun, Kamus Besar…, hlm. 609. 

5
Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, Cet. II, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 

Penerjemah/Pentafsiran Al-Qur‟an, 1973), hlm. 114. 
6
Yu>suf al-Qard}a>wi>, Al-H{ala>l wa Al-H{ara>m Fi> Al-Isla>m, Cet. IV, (Kairo: Maktabah 

Wahha>b, 1996), hlm. 304-306. 
7
Wah}bah al-Zuhaili>, Al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adilllatuhu, Cet. II, (Beirut: Da>r al-Fikr, 1997), 

hlm. 114. 
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bahwa nasab sejatinya bukan hanya milik ayah saja tetapi milik ibu 

dan ayah baik dari segi hakiki maupun h}ukmi>. 

Dalam hukum Islam untuk menentukan nasab seorang anak 

dengan orangtuanya bisa ditempuh dengan menggunakan dua cara, 

yaitu:
8
 

1) Adanya perkawinan yang sah, perkawinan yang fasid/rusak, 

persetubuhan yang syubhat.  

2) Adanya pengakuan nasab (iqra>r bi an-nasab) atau istilh}a>q nasab 

atas anak oleh seseorang kepada penguasa yang berwenang (ulil 

amri).
9
 Karena merupakan delik aduan, maka seseorang yang 

meminta istilh}a>q harus disertai dengan pembuktian dengan bukti-

bukti atau saksi yang menguatkan pengakuannya. Dalam hal 

pembuktian, ada beberapa cara, yaitu: 

a) Undian nasab, sebagaimana yang dilakukan Ali ibn Abi 

Thalib saat ada sengketa nasab oleh tiga orang terhadap 

seorang anak yang lahir dari seorang wanita yang pernah 

mereka gauli dalam satu kali masa suci. 

b) Persaksian, yaitu dengan mendatangkan saksi yang melihat, 

mendengar, atau mengetahui kejadian yang dimaksud, 

                                                           
8
Sayid Sa>biq, Fiqh as-Sunnah, Juz III, (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ara>bi>, 1977), hlm. 236. 

9
Abdul Manan, Aneka Masalah Huku Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 

2006), hlm. 75-76. Lihat juga Yudi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak 

Perspektif  Islam, (Jakarta: Pena, 2008), hlm. 186. 
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termasuk keterangan saksi ahli yang mempunyai keahlian 

khusus dalam bidangnya seperti qiya>fah.
10

 

c) Pengajuan alat bukti yang secara ilmu pengetahuan dan/atau 

teknologi bisa diterima sebagai alat bukti. Alat bukti yang 

dimaksud dalam hal ini adalah pembuktian nasab seseorang 

misalnya melalui tes DNA yang tingkat akurasinya melebihi 

teknik qiya>fah. Kalau teknik qiya>fah menggunakan 

kemiripan wujud organ luar, sedangkan tes DNA 

menggunakan sampel jaringan sel yang membentuk jaringan 

genetik seorang manusia, dan alat-alat bukti lain yang sah 

menurut hukum.  

b. Pentingnya Nasab dalam keluarga. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wah}bah al-Zuhayli> 

bahwa urgensi nasab bagi kehidupan keluarga adalah: Pertama, 

merupakan sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan 

kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah.
11

 Menurut Yusu>f al-

Qard}a>wi>, bahwa keberadaan nasab merupakan salah satu tujuan 

disyari‟atkannya hukum Islam secara d}aru>ri>, yakni h}ifz} an-nasl, 

                                                           
10

Qiya>fah secara bahasa berarti “mengikuti jejak” atau “menelusuri jejak”. Asy-Syaira>zi>, 

Al-Qa>mu>s al-Muh}i<t}, Juz I, (Beirut: Da>r al-Fikr, 1986), hlm. 847. Dan secara istilah Qiya>fah adalah 

sebuah metode (pengetahuan) khusus atau firasat/insting yang digunakan di kalangan masyarakat 

Arab (dan non Arab) untuk menetapkan nasab (garis keturunan) seseorang dengan cara 

menguraikan kemiripan secara fisik. Sulaima>n ibn Umar, Futu>ha>t al-Wahha>b bi> al-Taud}i>h} Syarh} 
Minha>j at}-T{ulla>b (H}a>syiyah al-Jamal), Juz V, (Beirut: Da>r al-Fikr, 1986), hlm. 435. Lihat juga Al-

Jurja>ni>, al-Ta’ri>fa>t, (Beirut: Da>r al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1983), hlm. 171. 
11

Wah}bah Al-Zuhaili>, Al-Fiqh…, hlm. 114. 
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menjaga keturunan dan nasab.
12

 Menurut Yusu>f Mu>sa>, bahwa nasab 

juga merupakan salah satu nikmat/karunia paling besar yang 

diturunkan Allah SWT., di samping juga merupakan hal paling 

pertama yang harus diterima seorang bayi agar terhindar dari 

keterhinaan dan keterlantaran.
13

 

c. Anak sah dan tidak sah. 

Dari segi sah atau tidaknya, anak dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu anak sah dan anak tidak sah. Anak sah adalah anak yang 

lahir dari hubungan perkawinan yang sah.
14

 Dalam Undang-undang 

Perkawinan pasal 42 disebutkan bahwa “anak yang sah adalah anak 

yang dilahirkan dalam/sebagai akibat perkawinan yang sah”.
15

 Dalam 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai anak sah ini disebutkan 

dalam pasal 99, yang berbunyi: anak sah adalah a) anak yang 

dilahirkan dalam/akibat perkawinan yang sah, b) hasil pembuahan 

suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.
16

  

Mengenai anak sah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

tersebut tidak dipersoalkan apakah anak yang lahir dalam perkawinan 

yang sah tersebut usia kandungannya lebih dari 6 bulan atau kurang 

dari 6 bulan sebagaimana yang dibicarakan dalam kitab-kitab fiqih 

                                                           
12

Yu>suf Al-Qard}a>wi>, Al-H{ala>l…, hlm. 189. 
13

Muhammad Yu>suf Mu>sa>, An-Nasab wa As\a>ruhu, Cet. II, (Kairo: Da>r al-Ma’ri >fah, 1967), 

hlm. 7. 
14

Ibid., hlm. 112. 
15

Depag RI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta: Depag 

RI, 1996), hlm. 19. 
16

Inpres RI nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Depag RI, 

1998), hlm. 48. 
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klasik. Satu hal yang penting bahwa anak sah menurut KHI adalah 

anak yang lahir dalam ikatan perkawinan. Kemudian sesuai dengan 

perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, 

dimungkinkan terjadinya pembuahan antara bibit suami dan bibit istri 

di luar rahim sang istri, setelah terjadi pembuahan baru dimasukkan ke 

dalam rahim istri, yang demikian ini disebut dengan bayi tabung.
17

 

Selain itu anak sah dalam kitab-kitab fiqih klasik di samping 

“dilahirkan dalam perkawinan yang sah” sebagaimana diatur dalam 

Kompilasi Hukum Islam, juga anak yang dilahirkan dari perkawinan 

fasid atau perkawinan syubhat.
18

 

Adapun anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan tidak 

dalam perkawinan yang sah (di luar nikah sah), juga tidak dalam 

perkawinan fasid serta tidak dalam perkawinan syubhat. Anak yang 

dilahirkan di luar ketiga jenis perkawinan tersebut lazim disebut anak 

zina, karena anak tersebut lahir sebagai akibat hubungan seksual di 

luar nikah (zina) ayah dan ibunya.
19

 

d. Nasab anak di luar nikah. 

Anak luar nikah yang dimaksud di sini adalah anak yang lahir 

dari hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan di luar nikah, 

dan perempuan tersebut tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain 

                                                           
17

Ajat Sudrajat, Masail Fiqhiyyah Kontemporer, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 

2008), hlm. 72. 
18

Nurul „Irfan, Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 

120. 
19

Team Penyusun, Ensiklopedi…, hlm. 112. Lihat juga Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyyah, 

(Jakarta: Gunung Agung, 1987), hlm. 38. 
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(tidak bersuami), maka anak yang lahir dari perempuan itu lazim 

disebut anak zina. Sedangkan nasab anak luar nikah yang dimaksud 

adalah penasaban anak luar nikah tersebut dengan ayah biologisnya 

atau laki-laki yang menjadi pasangan zina ibunya. Membicarakan 

nasab anak luar nikah (anak zina), para ulama‟ fiqih terbagi menjadi 

dua golongan, yaitu golongan yang tidak setuju terhadap penasaban 

anak luar nikah kepada ayah biologisnya, dan ada golongan yang 

setuju terhadap penasaban anak luar nikah tersebut kepada ayahnya. 

Hal tersebut diuraikan sebagai berikut: 

1) Kelompok yang tidak setuju penasaban anak luar nikah dengan 

ayah biologisnya. 

Kelompok yang tidak setuju ini mereka adalah ulama‟ 

empat madzhab dan ulama‟ madzhab al-dhahiriyyah.
20

 Kelompok 

ini tidak setuju terhadap penasaban anak zina kepada ayah 

biologisnya dalam keadaan baik si wanita itu bersuami maupun 

tidak bersuami dan baik budak mapun merdeka. Mereka beralasan 

dengan beberapa hadits dan dalil akal, yaitu: 

a) Hadits Nabi SAW.: 

(1) Hadits „Amr ibn Syu‟aib. 

حدثنا زهري ابن حرب حدثنا يزيد ابن هارون اخربنا حسني 
ِ   َااَ   َاَم َرُ ٌل : ااملعل  ن َ ْنرِو ْبِن ُ مَلْ ٍ  َ ْن  َبِ ِي َ ْن َ دِّد

                                                           
20

Nurul „Irfan, Nasab…, hlm. 121-122. 
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يَا َرُسوَا العَِّي ِإنَّ ُ ََلنًا اْبِِن َ اَهْرُت بِأُمِّدِي ِف اْْلَاِهِع َِّة :  َفَ ااَ 
ْسََلم : " َفَ اَا َرُسوُا العَِّي َ عَّ  العَُّي َ َعْ ِي َوَسعَّلَ  ََل َدْ َوة ِف اْْلِ

را  ابو ) "ذه   َمر اْْلَاِهِع َِّة اْلَوَلُد لِْعِ رَاِش َولِْعمَلاِهِر ااََْ رُ 
  . (داود

Diriwayatkan dari „Amr Ibn Syu‟aib dari ayahnya dari 

kakeknya berkata: “Seorang laki-laki berdiri seraya 

berkata: “Wahai rasulullah, Anak itu adalah anakku, 

saya telah berzina denga ibunya pada zaman 

Jahiliyyah”. Maka Rasulullah SAW., bersabda: “Tidak 

ada pendakuan anak dalam Islam, perkara (tradisi) 

Jahiliyyah sudah tidak ada lagi, anak itu adalah untuk 

pemilik tilam dan bagi pezina adalah hukuman rajam”. 

(HR. Abu Dawud). 

 

(2) Hadits Ibnu „Abbas. 

حدثنا  ت بة حدثنا ابن هل ملة  ن  نرو ابن  مل    ن اب ي 
 ميا : "  ن رسوا اهلل  ع  اهلل  ع ي وسعل  اا ن  د   ن 

ر ل  اهر حبرة  و  مة  الولد ولد زنا، َل يرث وَل يورث 
 (روا  الرتمذى)"  

Meriwayatkan kepadaku Qutaibah, meriwayatkan 

kepadaku Ibnu Lahi‟ah, dari Ibnu Abbas berkata, 

Rasulullah SAW., bersabda: “barang siapa berzina 

dengan wanita merdeka atau budak, maka anak yang 

dilahirkan adalah anak zina, dia tidak mewariskan dan 

tidak diwarisi”. (HR. Tirmi>z\i>). 

 

Hadits pertama memberi penegasan bahwa anak 

yang lahir dinisbatkan kepada suaminya, sedangkan 

                                                           
21

Abu> Da>wud, Sunan Abi> Da>wud, Juz. II, Nomor 2274, (Beirut: Da>r al-Fikr, 2007), hlm. 

262. Lihat juga al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, Jilid II, Juz. III, Nomor 2218, (Beirut: Da>r al-Fikr, 

1994), hlm. 52 dan Muslim, S{ah}i>h} Muslim, Juz I, Nomor 1457, (Beirut: Da>r al-Fikr, 2008), hlm. 

676. 
22

Tirmi>zi>, Sunan at-Tirmi>z|i>, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), hlm 38. 
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pezina tidak mendapatkan apa-apa.
23

 Keterangan hadits 

ini sudah barang tentu kejadiannya adalah apabila wanita 

yang berzina itu sedang dalam ikatan perkawinan 

(sedang mempunyai suami dengan laki-laki lain). Oleh 

karena demikian ketika anak hasil zina itu lahir, maka 

secara hukum memang milik suaminya selama suami itu 

tidak mengingkarinya. Adapun hadits kedua memberi 

penjelasan bahwa barangsiapa melakukan zina dengan 

wanita merdeka ataupun budak, maka anak yang 

dilahirkan adalah anak zina, maka dia tidak mewariskan 

dan tidak pula diwarisi. 

(3) Hadits „Amr Ibn Syu‟aib. 

وحدثنا . ح. حدثنا   بان ابن  روخ حدثنا حمند ابن را د
ااسن بن  عي حدثنا يزيد ابن هارون اخربنا حمند بن را د 
وهو ا بغ  ن سع نان ابن موس   ن  نرو ابن  مل    ن 

إن النيب  ع  اهلل  ع ي وسعل َ َض  َ نَّ : اب ي  ن  د   اا
ِإْن َ اَن ِمْن  ََمٍة َلَْ مَيِْعكَها اَْو ِمْن ُحرٍَّة َ اَهَر ... ُ لَّ ُمْستَفْعِ  ٍ 

َوِإْن َ اَن الَِّذْي يُْدَ   َلُي ُهَو , ِ َا  َِ نَُّي َلَيَُفْعَ ُ  ِبِي َوَلَ يَِرثُ 
                                                           

23
Dalam beberapa keterangan dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kata (الحجر) dalam 

hadits tersebut adalah bahwa laki-laki pezina tidak mendapatkan apa-apa (hanya batu yang tidak 

berharga) karena yang bersangkutan memang tidak memiliki hak apapun baik pada pasangannya 

ataupun hak (yang menghalalkan) bersetubuh dengannya, sehingga jika lahir anakpun maka dia 

tidak berhak atas anak tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa hal tersebut sebagai isyarat 

bahwa seorang laki-laki pezina hanya berhak mendapatkan batu dalam arti sebenarnya, yaitu 

hukuman rajam dengan batu karena telah melakukan zina yang merupakan sejelek-jeleknya 

perbuatan. Sedangkan untuk kata (الفَِراش) diartikan sebagai hak persetubuhan, akad/ikatan 

perkawinan dan istri. Syarkha>si>, Al-Mabsu>t}, Juz 17, (Beirut: Da>r al-Fikr, 1997), hlm. 154.  
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: َوِفْ رَِوايٍَة زِيَاَدةٌ .... ِادََّ ُي َوُهَو َوَلُد زِنَفَ ٍة ِمْن ُحرٍَّة َ اَن اَْو  ََمةٍ 
  (روا  ابو داود). َوُهَو َوَلُد الزِّدََن ِِلَْهِل  ُمِّدِي َمْن َ انَُفْوا

“Meriwayatkan kepadaku Syaiba>n ibn Farru>kha, 

meriwayatkan kepadaku Muhammad ibn Ra>syid. Dan 

meriwayatkan kepadaku H{asan ibn ‘Ali meriwayatkan 

kepadaku Yazi>d ibn Ha>ru>n mengkhabarkan kepadaku 

Muhammad ibn Ra>syid dari Sulaiman ibn Mu>sa> 

diriwayatkan oleh ‘Amr ibn Syu’aib dari ayahnya dari 

kakeknya berkata: “Sesungguhnya Nabi SAW., membuat 

keputusan bahwa setiap orang yang meminta agar 

dinisbatkan kepadanya seorang anak yang lahir… jika 

dari budak perempuan yang tidak dia miliki atau dengan 

wanita merdeka yang dia berzina dengannya maka anak 

tersebut tidak dinisbatkan kepadanya dan tidak pula 

mewariskan kepadanya. Bahkan sekalipun dari anak 

yang dituduhkan (sebagai anak hasil zina) itu mengakui 

sebagai anaknya, anak tersebut adalah (tetap) tetap 

anak ibu yang berzina baik dia merdeka atau budak”. 

Dan dalam riwayat lain terdapat tambahan: “bahwa 

(anak tersebut) merupakan anak zina milik keluarga 

ibunya siapapun mereka”. (HR. Abu Dawud). 

 

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa Nabi 

membuat keputusan bahwa setiap orang yang meminta 

dinisbatkan kepadanya seorang anak hasil zina baik 

dengan budak wanita yang tidak dia miliki maupun 

dengan wanita merdeka, maka anak tersebut tidak dapat 

dinisbatkan kepadanya dan tidak dapat mewariskan 

kepadanya. Anak zina adalah anak ibunya dan keluarga 

ibunya siapapun mereka, baik budak ataupun wanita 

merdeka. 

                                                           
24

Abu> Da>wu>d, Sunan…, hlm. 154. 
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Kelompok yang tidak setuju dengan penasaban anak luar 

nikah kepada ayah biologisnya juga beralasan dengan dalil akal 

(maqa>s}id asy-syari>’ah), sebagaimana yang dikatakan oleh al-

Syarkha>si> bahwa pemutusan nasab, yakni tidak dinasabkannya 

anak zina kepada ayah biologisnya bertujuan sebagai pencegahan 

dari perbuatan zina, sebaliknya apabila menetapkan nasab anak 

zina kepada ayah biologisnya maka sama dengan memudahkan 

kepada urusan zina dan menyebarkan permesuman di kalangan 

kaum mu‟minin. Beliau mengatakan apabila seseorang sungguh-

sunguh mengetahui dan menyadari bahwa air spermanya akan 

menjadi sia-sia apabila ditumpahkan dengan cara berzina, maka 

dia akan menjaga diri dari melakukan perbuatan zina. Karena 

anak hasil zina tersebut tidak dapat dinisbatkan kepadanya dengan 

cara apapun juga.
25

 Selanjutnya al-Syarkha>si> juga mengatakan 

bahwa semestinya ketika seorang laki-laki berzina dengan 

seorang perempuan, kemudian wanita itu melahirkan anak dari 

hasil hubungan zinanya, laki-laki tersebut mengakui perbuatan 

zinanya itu, maka anak tersebut dapat dinisbatkan kepadanya 

sekalipun tidak diminta untuk dinisbatkan kepadanya. Akan tetapi 

tidak ada seorang ulama‟pun yang berpegangan dengan pendapat 

yang demikian itu.
26

 

                                                           
25

Syarkha>si>, Al-Mabsu>t }…, hlm. 156. 
26

Ibid. 
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Beliau juga mengatakan bahwa penasaban anak hasil zina 

kepada ayah biologisnya itu diharamkan karena anak hasil zina 

tersebut tidak dapat dipastikan bahwa dia berasal dari air 

spermanya, karena bisa jadi wanita yang berzina itu juga berzina 

dengan laki-laki lain (mengingat dia adalah pelacur), sehingga 

tidak bisa diketahui sperma yang mana yang menjadi asal dari 

anak hasil zina tersebut. Dalam kondisi seperti ini menetapkan 

nasab anak zina kepada laki-laki yang menjadi pasangan zina 

ibunya sama saja dengan menetapkan nasab pada laki-laki yang 

bukan ayahnya, karena memang tidak diketahui siapa ayah yang 

sesungguhnya.
27

 

Dalam pada itu Nurul „Irfan sendiri juga mengatakan 

bahwa persoalan nasab apabila dihubungkan dengan maqa>s}id asy-

syari>’ah termasuk mas}lah}ah d}aru>riyyah yang lima yaitu terkait 

dengan h}ifz} an-nasl, yakni menjaga kemurnian nasab. Menurut 

beliau anak zina apabila dinasabkan kepada ayah biologisnya 

akan tidak sesuai dengan prinsip h}ifz} an-nasl sebagaimana yang 

dimaksud.
28

 

2) Kelompok yang setuju penasaban anak luar nikah pada ayah 

biologisnya. 

Kelompok yang setuju terhadap penasaban anak zina 

kepada ayah biologisnya adalah ketika anak tersebut dilahirkan 
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Nurul Irfan, Nasab …, hlm. 123. 
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oleh seorang wanita yang menjadi pasangan zinanya yang tidak 

bersuami atau tidak sedang dalam ikatan perkawinan. Mereka 

adalah Umar ibn al-Khatab,
29

 Ali ibn Abi Thalib,
30

 Abu> H{ani>fah, 

Ibnu Sirri>n, Ibra>hi>m An-Nakha>’i,
31

 Ibnu Taimiyyah,
32

 H{asan Al-

Bas}ri, Ish}a>q Ibn Rahawaih, Sulaima>n Ibn Yassa>r, „Urwah Ibn 

Zubair, dan Ibnu al-Qayyim.
33

 Mereka menyatakan bahwa anak 

zina tetap bisa dinasabkan kepada laki-laki yang menzinai ibu 

kandungnya, jika memang laki-laki itu mengakuinya dan wanita 

tersebut tidak bersuami, dan bukan berstatus sebagai budak.
34

 

Dalam hal ini Abu Hanifah berpendapat bahwa jika ada seorang 

laki-laki yang menzinai wanita sehingga wanita itu hamil, lalu 

wanita itu dinikahinya saat hamil, dan suami tidak 

mempermasalahkannya, maka anak tersebut dapat dinasabkan 

kepada laki-laki tersebut.
35

 

Tentang dalil yang digunakan oleh mereka yang setuju 

atas penasaban anak hasil zina dengan ayah bologisnya adalah 

sebagai berikut: 
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Ibnu al-Qayyim, Za>d al-Ma’a>d fi> Hadyi Khair al-‘Iba>d, Juz V, (Beirut: Ar-Risa>lah, 1994), 

hlm. 382. 
30

An-Nasa>’i >, S}ah}i>h Sunan an-Nasa>’i >, Hadits Nomor 3490, Juz VI, (Beirut: Da>r al-Kutub 

al-‘Ilmiyyah, 1996),hlm. 183 
31

Ibnu Quda>mah, al-Mugni>, Juz VI, (Beirut: Da>r al-Fikr, 1987), hlm. 342. 
32

Ibnu Taimiyyah, Majmu>’ al-Fata>wa>, Juz XXXI, (Beirut: Da>r al-Fikr, 1995), hlm. 374. 
33

Ibnu al-Qayyim, Za>d…, hlm. 318. Moh. Asri bin Zainal Abidin (Mufti Kerajaan Negeri 

Perlis Malaysia), dikutip dari Islamonline.net.drMAZA.com./home/?P:488@drMAZA.com.V.2. 

0mindatajdid. pada hari Rabu tanggal 16-09-2015 jam 18.40 WIB. Lihat juga Muhammad Asyra>f, 

‘Aun al-Ma’bu>d ‘Ala > Syarh}i> Sunan Abi> Da>wud, Juz 6, (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995), 

hlm. 261. 
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Al-Mirgina>ni>, Al-Hida>yah, Juz I, (Beirut: Da>r al-Fikr, 1996), hlm. 187-188. 
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a) Dalil yang berasal dari hadits. 

(1) Hadits tentang Juraij. 

ثَفَنا َ رِيُر ْبُن َحازٍِم َ ْن حُمَنَِّد ْبِن  ثَفَنا ُمْسِعُل ْبُن ِإبَفرَاِه َل َحدَّ َحدَّ
 :َ ْن النَّيبِّد َ عَّ  العَُّي َ َعْ ِي َوَسعََّل  َااَ  ِسريِيَن َ ْن َ ِ  ُهَريَفَرةَ 

وََ اَن ِف َبِِن ِإْسرَائِ َل َرُ ٌل يَُفَ اُا َلُي ُ َرْيٌج َ اَن ُيَصعِّدي …
َ اَءْتُي  ُمُُّي َ َدَ ْتُي  َفَ اَا ُ ِ  بَفَها َ ْو ُ َ عِّدي  َفَ اَلْت العَُّهلَّ ََل ُُتِْتُي 
َحَّتَّ تُرِيَُي ُوُ وَ  اْلُنوِمَساِت وََ اَن ُ َرْيٌج ِف َ ْوَممَلِتِي  َفتَفمَلرََّضْت 
َلُي اْمرَ ٌَة وََ عََّنْتُي َ َأََب َ أََتْت رَاِ ً ا َ َأْمَكَنْتُي ِمْن نَفْ ِسَها  َفَوَلَدْت 

ُغََلًما  َفَ اَلْت ِمْن ُ َرْيٍج َ أَتَفْوُ  َ َكَسُروا َ ْوَممَلَتُي َو َنَفزَُلوُ  َوَسبُّوُ  
 َفتَفَوضَّأَ َوَ عَّ  ُُثَّ  ََت  اْلُغََلَم  َفَ اَا َمْن  َبُوَك يَا ُغََلُم  َاَا 
. الرَّاِ ي  َاُلوا نَفْبِِن َ ْوَممَلَتَ  ِمْن َذَهٍ   َاَا ََل ِإَلَّ ِمْن ِ نيٍ 

 (روا  البخاري)
 

Dari Abu Hurairah ra. Berkata: bersabda Rasululah 

SAW.,: …“Dahulu di masa Bani Israil ada seseorang 

yang namanya Juraij, (dia seorang yang ahli ibadah), 

suatu saat ketika sedang sholat, maka datanglah ibunya 

memanggil. Juraij berkata dalam hati: “apakah aku 

memenuhi panggilannya ataukah aku terus sholat?”, 

ternyata Juraij lebih memilih meneruskan sholatnya, 

karena Juraij tidak datang kepada ibunya maka ibunya 

berdo‟a: “Ya Allah, janganlah engkau mematikannya, 

sehinggga melihat wajah wanita pelacur”. Maka ketika 

Juraij sedang dalam tempat ibadahnya, datang kepadanya 

seorang wanita pelacur merayunya dan ketika Juraij 

menolak, maka pelacur tersebut berzina dengan 

penggembala sehingga hamil dan melahirkan bayi laki-

laki dan ketika ditanya dari siapa bayi itu, pelacur itu 

menjawab “dari Juraij”. Maka orang-orang datang untuk 

merobohkan biara Juraij dan memaki-maki serta 

mengusirnya dari biara itu. Kemudian Juraij berwudlu 
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lalu sholat, dan menanyakan dimana bayi itu. Ketika 

disodorkan bayi itu kepadanya Juraij bertanya kepada 

bayi itu: ”siapa ayahmu wahai bayi?”. Si bayi 

menjawab: “penggembala”. Ketika itu semua orang 

menyesal dan mereka berkata: “apakah kami harus 

membangun kembali biaramu dari emas”, tetapi Juraij 

berkata: “tidak”, “tetapi bangunlah dari tanah 

sebagaimana semula”. 

 

Dari hadits tersebut hal yang penting adalah 

perkataan anak (bayi) yang memberikan kesaksiannya 

kepada Juraij atas hal tersebut dan pernyataan bayi 

bahwa “ayahku adalah si penggembala” menurut Ibnu 

H{ajar al-‘Asqala >ni>, (meskipun wanita tersebut adalah 

seorang pelacur yang bisa saja berzina dengan beberapa 

orang, namun karena adanya “qari>nah” yang sangat 

jelas) maka penasaban tersebut adalah shahih,
37

 hal ini 

karena wajhu al-dala>lahnya adalah bahwa Juraij 

menasabkan anak zina tersebut kepada si pezina dan 

Allah SWT., “membenarkan” penasaban tersebut dengan 

cara menunjukkan kejadian luar biasa yang tidak bisa 

dilogika, dimana bayi tersebut bisa bicara meskipun baru 

beberapa saat dilahirkan, sehingga secara ‘iba >rat an-nas} 

dari hadits tersebut dapat dipahami antara bayi dan si 

penggembala terdapat hubungan nasab antara ayah dan 

anak. Dari hubungan tersebut timbullah hubungan 
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keperdataan anak dengan ayah seperti saling mewarisi, 

perwalian, dan hukum-hukum (hak-hak keperdataan) 

lainnya. 

(2) Hadits tentang penisbatan nasab dengan undian. 

،  َااَ   ثَفَنا ََيََْي، َ ْن اِْلَْ َعِح، َ ْن : َ ْخبَفَرنَا َ ْنُرو ْبُن َ ِعيٍّي َحدَّ
: اللَّمْليبِّد، َ ْن َ ْبِد العَِّي ْبِن َ ِ  اْاَِع ِل، َ ْن َزْيِد ْبِن  َْرَ َل  َااَ 

ُ ِتَ َ ِعّي ْبُن َ ِ   َاِلٍ  بَِثََلثٍَة َوُهَو بِاْلَ َنِن َو َفمُلوا َ َع  اْمرَ ٍَة ِف 
ُُثَّ ,  ََل :  ُْهٍر َواِحٍد َ َسَأَا اثَفنَفنْيِ  َتُِ رّاِن هِلََذا بِاْلَوَلِد ؟  َاََل 

ُُثَّ َسَأَا اثَفنَفنْيِ  َتُِ رّاِن ,ََل : َسَأَا اثَفنَفنْيِ  َتُِ رّاِن هِلََذا بِاْلَوَلِد ؟  َاََل 
نَفُهْل َ َأاََْ  اْلَوَلَد بِاَّلِذي : هِلََذا بِاْلَوَلِد ؟  َاََل  ََل َ أَ َفْرََع بَف َفْ

َ اَرْت َ َعْ ِي اْلُ ْرَ ُة َوَ مَلَل َ َعْ ِي ثَُفْعَثْي الّديَِة  َاَا َ ذََ َر َذِلَ  
روا   ).لِعّنيبّ َ ّع  الّعُي َ َعْ ِي َوَسّعَل َ َضِ َ  َحَّّت َبَدْت نَفَواِ ُذ ُ 

 (ابو داود و النساء
 

Dari Zaid ibn Arqam dia berkata: “Ali ibn Abi Thalib ra. 

pernah kedatangan tiga orang ketika dia di Yaman. 

Mereka telah menggauli seorang wanita dalam satu masa 

suci (yang kemudian hamil dan melahirkan dan mereka 

berebut penasaban anak tersebut), maka Ali bertanya 

pada dua orang diantara mereka: “apakah kalian 

mengakui bahwa anak ini adalah miliknya?”, keduanya 

menjawab: “tidak”. Lalu Ali bertanya kepada dua orang 

diantara mereka: “apakah kalian mengakui bahwa anak 

ini adalah miliknya?”, keduanya menjawab: “tidak”. 

Lalu Ali bertanya kepda dua orang diantara mereka: 

“apakah kalian mengakui bahwa anak ini adalah 

miliknya?”, keduanya menjawab: “tidak”. Maka Ali 

mengundi mereka dan menisbatkan anak tersebut kepada 

orang yang mendapat undian, lalu membebaninya untuk 

membayar duapertiga diyat. Ketika hal tersebut 
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diceritakan kepada Nabi SAW., beliau tertawa hingga 

terlihat gigi gerahamnya. (HR. Abu Dawud dan Nasa‟i). 

 

Dari hadits tersebut dapat dipahami 

pengertiannya sebagai berikut: pertama, bahwa ada tiga 

orang laki-laki yang menggauli seorang perempuan 

dalam satu masa suci, kemudian wanita tersebut hamil 

dan melahirkan seorang bayi (anak). Tiga orang 

menggauli seorang wanita tersebut dapat dipastikan 

dalam rangka berzina bukan karena pernikahan dan ada 

kemungkinan wanita tersebut memang wanita pelacur. 

Kedua, bahwa Ali ra., melakukan undian (qur‟ah) 

kepada tiga orang laki-laki tersebut untuk menentukan 

siapa ayah dari anak yang dilahirkan dari wanita itu, dan 

salah satu dari tiga orang tersebut mendapatkan 

undiannya dan dinyatakan sebagai ayahnya. Ketiga, 

peristiwa tersebut disampaikan kepada Rasulullah dan 

beliau tidak menyatakan bahwa Ali keliru dalam 

memutuskan hal itu, bahkan Rasulullah sampai tertawa.
39

 

Dari paparan tersebut di atas secara ‘iba>rat an-nas} dapat 

dipahami bahwa anak hasil zina dapat dinasabkan kepada 
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ayah biologisnya dan Nabi SAW. tidak 

mempermasalahkannya. 

(3) Hadits tentang keputusan Nabi SAW., mengenai perkara 

li‟an antara Hilal ibn Umaiyyah dan istrinya. 

  ن , انظروها:  اا رسوا اهلل  ع  اهلل  ع ي وسعل....
وإن ,  اءت بي اب ض سبطا  صي المل نني  هو هلَلا ابن  م ة

 اءت بي ادم  ملدا ربملا محش اللا ني  هو للري  ابن 
روا  ). الس ناء   اءت بي  ادم  ملدا ربملا محش اللا ني

  (ابو داود و النساء

Dari Anas Ibn Malik berkata: Rasulullah SAW bersabda: 

“lihatlah, jika dia melahirkan anak berkulit putih, 

berambut lurus, dan beralis mata panjang maka anak itu 

dari Hilal Ibn Umayyah, dan jika dia melahirkan anak 

berkulit sawo matang, berambut keriting, berperawakan 

sedang dan kecil kedua betisnya maka anak itu dari 

Syarik Ibn Sahma‟. Dan ketika anak itu lahir ternyata dia 

berkulit sawo matang, berambut keriting, berperawakan 

sedang dan kecil kedua betisnya. (HR. Abu Dawud dan 

Nasa‟i). 

 

Hadits ini menjelaskan adanya tuduhan zina oleh 

Hilal Ibn Umaiyyah kepada Syarik ibn Sahma‟ dengan 

istriya Hilal yang kemudian menjadi asba>b an-nuzu>l 

turunnya ayat li‟an. Setelah ayat li‟an tersebut turun 

kemudian oleh Nabi dilakukanlah li‟an kepada Hilal dan 

istrinya dan setelah itu Nabi bersabda seperti tersebut di 

atas. Terhadap sabda Nabi ini dapat diambil pengertian 
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sebagai berikut: pertama, bahwa berdasarkan ciri-ciri 

anak yang dilahirkan oleh istri Hilal maka anak tersebut 

oleh Nabi SAW. dinyatakan sebagai “anak Syarik Ibn 

Sahma‟”. Artinya tuduhan Hilal Ibn Umaiyyah bahwa 

“istrinya berzina dengan Syarik ibn Samha‟ itu terbukti” 

sehingga anak tersebut adalah anak zina. Kedua, 

pernyataan Nabi SAW bahwa anak tersebut anak Syarik 

Ibn Sahma‟ secara ‘iba>rat an-nas} dapat dipahami bahwa 

bahwa anak hasil zina dapat dinasabkan dengan ayah 

biologisnya. 

b) Dalil Qiya>s 

Kelompok yang setuju dengan penasaban anak hasil 

zina dengan ayah biologisnya, juga mendasarkan 

pendapatnya dengan dalil qiya>s. Qiya>s dalam hal ini ada dua 

macam, yaitu: pertama adalah qiya>s ayah bilogis diqiya>skan 

dengan ibunya, sebagaimana yang dilakukan Umar ibn 

Khattab.
41

 Dengan logika bahwa sesunguhnya anak zina 

adalah anak hasil dari hubungan badan tidak sah/zina antara 

kedua pelakunya, ayah adalah salah satu pelaku zina. Jika 

semua ulama‟ berpandangan anak zina dinasabkan kepada 

ibunya dengan alasan karena memang ibulah yang 

melahirkannya sehingga anak dinasabkan kepadanya, ibunya 
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mewarisinya, dan anak juga mewarisi ibunya, juga terdapat 

ikatan nasab antara anak dengan keluarga ibunya. Padahal 

ibunya berzina dengan laki-laki sebagai ayahnya, anak 

tersebut ada karena air (bibit) keduanya dimana keduanya 

berserikat di dalamnya, keduanya bersepakat bahwa anak 

adalah anak mereka. Maka mengapa anak tersebut tidak dapat 

dinasabkan kepada ayah bilogisnya jika ayahnya meminta 

untuk dinasabkan kepadanya, dan mengakui bahwa anak 

tercipta dari air spermanya.
42

 Lantas apa yang menjadi 

halangan untuk dinasabkan kepadanya jika tidak ada orang 

lain yang mengakuinya sebagai anak. Menurut Ibnu al-

Qayyim, pendapat seperti itu adalah pendapat yang kuat dan 

jelas, beliau juga menyatakan bahwa qiya>s yang shahih 

membenarkannya dan inilah kemurnian qiya>s.
43

 

Kedua, qiya>s kepada suami yang menuduh istrinya 

berzina (li‟an), akan tetapi tuduhan itu dicabut kembali. 

Seorang pezina dapat diqiya>skan dengan suami yang 

menuduh zina istrinya (li‟an) lalu mencabut tuduhan li‟annya 

dan meminta anak dari istrinya untuk dinasabkan kepadanya, 

maka anak tersebut dapat dinasabkan kepadanya. Bahkan 

jikalau dia mengingkarinya setelah permintaan penasaban 

tersebut maka pengingkaran tersebut tidak bisa diterima. 
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Begitu pula halnya dapat diterima permintaan seorang pezina 

jika meminta anak hasil zinanya untuk dinasabkan 

kepadanya, karena Syari‟ mendorong untuk menjaga nasab, 

memelihara anak, mendidik, mengasuh, memelihara dan 

mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya, menjaganya dari 

keterceraiberaian dan kesepian.
44

 

c) Dalil Maqa>s}id asy-Syari>’ah 

Penasaban anak hasil zina kepada ayah biologisnya itu 

dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan sebagaimana 

yang dikehendaki oleh Syari‟ (h}ifz} an-nasl yang terangkum 

dalam us}u>l al-khamsah), yaitu karena anak tersebut tidak 

berdosa, tidak menanggung beban dosa orangtuanya dan 

tidak melakukan kejahatan. Apabila anak tersebut tumbuh 

tanpa ayah yang menjadi sandaran nasabnya, mendidiknya, 

menjaganya, melindunginya dan membiayainya, maka anak 

tersebut akan mengalami keterceraiberaian, kesepian, 

penyimpangan dan kerusakan. Bisa jadi anak tersebut tumbuh 

dengan hati yang membenci (dendam) kepada 

lingkungannya, lalu melakukan kerusakan dengan berbagai 

ragam tindakan kejahatan dan permusuhan yang lebih 

besar.
45
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Dari beberapa alasan kelompok yang setuju anak zina 

dinasabkan kepada ayah biologisnya peneliti dapat 

mengambil satu kesimpulan bahwa makna “h}ifz} an-nasl” 

tidak sebagaimana yang dimaknai oleh kelompok yang tidak 

setuju penasaban anak zina kepada ayah biologisnya, yaitu 

“menjaga/memelihara kemurnian nasab” akan tetapi “h}ifz} an-

nasl” di sini dimaknai justru harus “disambung nasabnya” 

dengan ayah biologisnya supaya nasabnya tidak terputus dan 

sekaligus diberikan perlindungan dan pemeliharaan secara 

menyeluruh terhadap anak tersebut sebagaimana yang 

didapat oleh anak-anak pada umumnya. 

Ibnu Taimiyyah termasuk ulama‟ fiqih yang 

memperbolehkan (setuju/mengakui) hukum tetapnya 

nasab/keturunan berdasarkan perbuatan zina dengan seorang 

wanita yang tidak bersuami karena melihat kenyataan yang 

memang sudah terjadi.
46

  

Hj. Mursidah Tahir menyatakan setiap anak adalah 

tetap anak dari kedua orangtuanya, terlepas apakah dia lahir 

dalam perkawinan yang sah ataukah di luar itu, dan 

bahwasanya dia berhak menerima hak layanan dan 

tanggungjawab yang sama dalam perwalian, pemeliharaan, 

pengawasan, dan pengangkatan anak tanpa diskriminasi. Hal 
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Team Penyusun, Ensiklopedi…, hlm. 113. 
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ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 

tentang kewarganegaraan, yang menyangkut Hak Asasi 

manusia (HAM).
47

 

Sedangkan Moh. Asri ibn Zainul Abidin (mufti 

kerajaan Negeri Perlis Malaysia) mengatakan dengan tegas 

bahwa anak zina harus dinasabkan kepada ayah bilogisnya, 

jika wanita yang bersangkutan tidak pernah kawin setelah itu. 

Pendapat ini menurut beliau juga didukung oleh Syaikh al-

Islam Ibnu Taimiyyah dan muridnya Ibnu al-Qayyim.
48

 Hal 

ini didasarkan pada hadits Juraij dan hadits tentang 

pengundian nasab yang dilakukan Ali ibn Abi Thalib, yang 

nyata-nyata wanita yang berzina tersebut adalah seorang 

pelacur serta hadits Hilal Ibn Umayyah tentang perkara li‟an 

dengan istrinya. 

 

2. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. 

a. Latar belakang Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

46/PUU-VIII/2010. 

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

adalah sebuah putusan yang merupakan putusan pengadilan tingkat 

akhir, sehingga kekuatan putusan tersebut telah memiliki kekuatan 

                                                           
47

Mursidah Tahir, “Status Anak Diluar Nikah”, dikutip dari Natifazza.blogspot.co.id 

/2013/02/statusanakdiluar nikah-html pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 jam 18.37 WIB. 
48

Muh. Asri Ibn Zainal Abidin, “Nasab Anak Dalam Hukum Islam”, dikutip dari Islam 

online.net.drMAZA.com/home/?P:488@drMAZA-comv:mindatajdid, pada hari Rabu tanggal 16 

September 2015 jam 18.40 WIB. 
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hukum yang tetap atau pasti (inkract van gewijsde). Adanya putusan 

ini bermula dari keinginan dari Hj. Aisyah Mochtar alias Machica 

binti H. Mochtar Ibrahim yang menginginkan puteranya Muhammad 

Iqbal Ramadhan bin Moerdiono agar diakui sebagai anak almarhum 

Moerdiono mantan Sekretaris Negara era Soeharto. Oleh sebab itu, 

Machicha dan kuasa hukumnya mengajukan uji materiil terhadap 

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

undang Perkawinan) yaitu Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) ke 

Mahkamah Konstitusi, setelah diterimanya permohonan itsbat nikah 

oleh Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang.
49

 

Machicha dan kuasa hukumnya, telah mengajukan 

permohonan bertanggal 14 Juni 2010 yang diterima Kepaniteraan 

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) 

pada hari Senin tanggal 14 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan 

Berkas Permohonan Nomor 211/PAN.MK/2010 dan diregistrasi pada 

Rabu tanggal 23 Juni 2010 dengan Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang 

telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 

9 Agustus 2010. Dasar hukum yang diajukan Machicha dan kuasa 

hukumnya sebagai syarat untuk dapat mengajukan permohonan uji 

materiil ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-undang 

Perkawinan adalah:
50

 

                                                           
49

Akil Mochtar, “Undang-undang Perkawinan Kebiri Hak Anak, Seharusnya Sejak Dulu 

Digugat” dikutip dari , http://www.akilmochtar.com. pada hari Sabtu tanggal 18-02-2012 jam 

19.00 WIB 
50

Amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 hlm. 3-4. 
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1) Pemohon adalah Perorangan warga negara Indonesia; 

2) Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UUMK) 

menyatakan: pemohon adalah pihak yang menganggap hak 

dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh 

berlakunya undang-undang, yaitu: 

a) perorangan warga negara Indonesia; 

b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan 

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-

undang; 

c) badan hukum publik atau privat; atau 

d) lembaga negara. 

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UUMK 

menyatakan: “adapun yang dimaksud dengan “hak 

konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dengan 

demikian, pemohon diklasifikasikan sebagai perorangan warga 

Negara Indonesia yang dirugikan hak konstitusionalnya 

disebabkan diperlakukan berbeda di muka hukum terhadap status 

hukum perkawinannya oleh undang-undang; 

3) Berdasarkan ketentuan tersebut, maka terdapat dua syarat yang 

harus dipenuhi untuk permohonan uji materiil ini, yaitu apakah 
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pemohon memiliki legal standing dalam perkara permohonan uji 

materiil Undang-Undang ini?  

a) Syarat kesatu adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai 

pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) 

UUMK, sehingga jelas dalam hal ini pemohon dan puteranya 

adalah benar-benar warga Negara Indonesia yang 

berkedudukan dan bertempat tinggal di Indonesia; 

b) Syarat kedua adalah bahwa hak dan/atau kewenangan 

konstitusional pemohon dan puteranya tersebut telah 

dirugikan oleh Undang-undang Perkawinan. 

4) Karena pemohon adalah warga Negara Indonesia yang merupakan 

“Perorangan Warga Negara Indonesia”, sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 51 ayat (1) UUMK, maka pemohon memiliki 

kualifikasi sebagai pemohon dalam permohonan uji materiil 

terhadap Undang-undang Perkawinan. 

5) Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang 

Perkawinan yang menyatakan: “Perkawinan adalah sah, apabila 

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu”, sehingga oleh karenanya pernikahan yang 

telah dilakukan oleh pemohon adalah sah dan hal itu juga telah 

dikuatkan dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sebagaimana 

tercantum dalam amar Penetapan atas Perkara Nomor 
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46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs. tanggal 18 Juni 2008, halaman ke-5, 

alinea ke-5 yang menyatakan: "... Bahwa pada tanggal 20 

Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung pernikahan antara 

pemohon (Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar 

Ibrahim) dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono, 

dengan wali nikah almarhum H. Moctar Ibrahim, disaksikan oleh 

2 orang saksi, masing-masing bernama almarhum KH. M. Yusuf 

Usman dan Risman, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, 

uang 2.000 Riyal (mata uang Arab), satu set perhiasan emas, 

berlian dibayar tunai dan dengan ijab yang diucapkan oleh wali 

tersebut dan qabul diucapkan oleh laki-laki bernama Moerdiono.
51

 

Sedangkan Pasal yang dijadikan dasar hukum gugatan oleh 

Machicha dan kuasa hukumnya adalah sebagai berikut: 

1) Adanya Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan menyatakan: 

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku.” Dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) 

Undang-undang Perkawinan, maka hak-hak konstitusional 

pemohon sebagai warga Negara Indonesia yang dijamin oleh Pasal 

28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah 

dirugikan. Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Setiap 

orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan 

melalui perkawinan yang sah.” Ketentuan UUD 1945 ini 
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Berdasarkan ringkasan dan analisis dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2010 hlm. 4 – 5. 
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melahirkan norma konstitusi bahwa pemohon yang merupakan 

warga Negara Indonesia memiliki hak yang setara dengan warga 

Negara Indonesia lainnya dalam membentuk keluarga dan 

melaksanakan perkawinan tanpa dibedakan dan wajib diperlakukan 

sama di hadapan hukum. Sedangkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 

menyatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 

tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi.” Ketentuan UUD 1945 ini jelas 

melahirkan norma konstitusi bahwa anak pemohon juga memiliki 

hak atas status hukumnya dan diperlakukan sama di hadapan 

hukum. Artinya, UUD 1945 mengedepankan norma hukum sebagai 

bentuk keadilan terhadap siapapun tanpa diskriminatif. Tetapi, 

Undang-undang Perkawinan berkata lain yang mengakibatkan 

pemohon dirugikan hak konstitusionalnya. Secara konstitusional, 

siapapun berhak melaksanakan perkawinan sepanjang itu sesuai 

dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam hal ini, 

pemohon telah melaksanakan perkawinannya sesuai dengan norma 

agama yang dianutnya yaitu Islam, serta sesuai dengan rukun nikah 

sebagaimana diajarkan oleh Islam. Bagaimana mungkin norma 

agama diredusir oleh norma hukum sehingga perkawinan yang sah 

menjadi tidak sah. Akibat dari diredusirnya norma agama oleh 

norma hukum, tidak saja perkawinan pemohon statusnya menjadi 
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tidak jelas tetapi juga mengakibatkan keberadaan eksistensi 

anaknya di muka hukum menjadi tidak sah.  

2) Kemudian Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan 

menyatakan: “Anak yang dilahirkan di luar nikah hanya 

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 

ibunya.” Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang 

Perkawinan, maka anak pemohon hanya mempunyai hubungan 

keperdataan ke ibunya, dan hal yang sama juga dianut dalam Islam. 

Hanya saja hal ini menjadi tidak benar, jika norma hukum Undang-

undang Perkawinan menyatakan seorang anak di luar nikah hanya 

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, 

karena berpijak pada sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut 

norma hukum. Begitupun dalam Islam, perkawinan yang sah 

adalah berdasarkan ketentuan yang telah diatur berdasarkan al-

Quran dan Sunnah, dalam hal ini, perkawinan pemohon adalah sah 

dan sesuai rukun nikah serta norma agama sebagaimana diajarkan 

Islam. Perkawinan pemohon bukanlah karena perbuatan zina atau 

setidak-tidaknya dianggap sebagai bentuk perzinahan. Begitu pula 

anaknya adalah anak yang sah. Dalam pandangan Islam hal yang 

berbeda dan sudah barang tentu sama dengan ketentuan dalam 

Undang-undang Perkawinan adalah menyangkut seorang wanita 

yang hamil dan tidak terikat dalam perkawinan maka nasib 

anaknya adalah dengan ibu dan keluarga ibunya. Jadi, 



159 
 

pertanyaannya adalah bagaimana mungkin perkawinan yang sah 

menurut norma agama, tetapi norma hukum meredusirnya menjadi 

tidak sah? Dengan berlakunya Pasal 43 ayat (1) Undang-undang 

Perkawinan, maka hak-hak konstitusional pemohon selaku ibu dan 

anaknya untuk mendapatkan pengesahan atas pemikahannya serta 

status hukum anaknya yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan 

ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan.  

3) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak 

atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang 

adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Merujuk pada 

ketentuan UUD 1945 ini maka Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat 

(1) Undang-undang Perkawinan tidaklah senafas dan sejalan serta 

telah merugikan hak konstitusional pemohon sekaligus anaknya. 

Ditilik berdasarkan kepentingan norma hukum jelas telah 

meredusir kepentingan norma agama karena pada dasarnya sesuatu 

yang oleh norma agama dipandang telah sah dan patut menjadi 

berbeda dan tidak sah berdasarkan pendekatan memaksa dari 

norma hukum. Akibat dari bentuk pemaksa yang dimiliki norma 

hukum dalam Undang-undang Perkawinan adalah hilangnya status 

hukum perkawinan pemohon dan anaknya pemohon. Dengan kata 

lain, norma hukum telah melakukan pelanggaran terhadap norma 

agama;  
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4) Oleh karena itu menurut pemohon, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 

ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyebabkan kerugian 

terhadap hak konstitusional pemohon dan anaknya yang timbul 

berdasarkan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 

28D ayat (1) UUD 1945, yakni hak untuk mendapatkan pengesahan 

terhadap pernikahan sekaligus status hukum anaknya pemohon. 

Sebagai sebuah peraturan perundang-undangan, maka Pasal 2 ayat 

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

kekuatan mengikat dan wajib ditaati oleh segenap rakyat. 

Sekalipun sesungguhnya ketentuan tersebut mengandung kesalahan 

yang cukup fundamental karena tidak sesuai dengan hak 

konstitusional yang diatur Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta 

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga menimbulkan kerugian 

konstitusional bagi pemohon sebagaimana telah diuraikan 

terdahulu. Secara spesifik akan diuraikan dalam uraian selanjutnya 

yang secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai satu 

kesatuan argumentasi. 

5) Berdasarkan semua uraian tersebut, jelas menunjukkan bahwa 

pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk 

bertindak sebagai pemohon dalam permohonan uji materiil undang-

undang. 

Jadi dalam hal ini yang menjadi tuntutan dan dasar hukum 

yang digunakan dalam uji materiil Undang-undang Perkawinan yang 
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diajukan oleh Machicha dan kuasa hukumnya secara ringkas dapat 

dilihat dalam tabel berikut: 

Undang-undang Dasar  

Republik IndonesiaTahun 

1945 

UU RI Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan 

Pasal 28 B ayat 1 

“ Setiap orang berhak 

membentuk keluarga dan 

melanjutkan keturunan melalui 

perkawinan yang sah “ 

Pasal 2 ayat 2 

“ Tiap-tiap perkawinan dicatat 

menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku “ 

Pasal 28 B ayat 2 

“ Setiap anak berhak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh, 

dan berkembang serta berhak 

atas perlindungan dari kekerasan 

dan diskriminasi “ 

Pasal 43 ayat 1 

“ Anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya 

dan keluarga ibunya “ 

 

Oleh sebab itu, berdasarkan ketentuan Pasal 28 B ayat (1) dan 

ayat (2) UUD 1945, Undang-undang Perkawinan tidak mencerminkan 

rasa keadilan di masyarakat dan secara objektif-empiris telah 

memasung hak-hak konstitusional pemohon sebagai warga Negara 

Republik Indonesia untuk memperoleh kepastian hukum dan terbebas 

dari rasa cemas, ketakutan, dan diskriminasi terkait pernikahan dan 

status hukum anaknya. Bukankah Van Apeldoorn dalam bukunya 

Incleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland menyatakan bahwa 



162 
 

tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai, 

karena tujuan hukum adalah menghendaki adanya kedamaian. 

Kedamaian yang digambarkan oleh Van Apeldoorn, adalah 

kedamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan 

melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu yaitu 

kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan lain sebagainya 

terhadap yang merugikannya. Kepentingan individu dan kepentingan 

golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. 

Pertentangan kepentingan-kepentingan ini selalu akan menyebabkan 

pertikaian dan kekacauan satu sama lain kalau tidak diatur oleh hukum 

untuk menciptakan kedamaian dengan mengadakan keseimbangan 

antara kepentingan yang dilindungi, di mana setiap orang harus 

memperoleh sedapat mungkin yang menjadi haknya.
52

 

Kemudian Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-

undang Perkawinan, menurut pemohon tidak sesuai dengan norma 

konstitusi, yaitu norma konstitusi yang termaktub dalam UUD 1945. 

Dalam hal ini, norma konstitusi dalam UUD 1945 Pasal 28 B ayat (1) 

dan (2), mengandung tujuan hukum. Ada tiga teori yang dapat 

digunakan untuk melihat tujuan hukum, yaitu: 

1) Tujuan hukum ditinjau dari teori etis (etische theorie) yang 

menyatakan hukum hanya semata-mata bertujuan mewujudkan 

keadilan. Kelemahannya adalah peraturan tidak mungkin dibuat 
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Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan Incleiding tot de Studie van Het 

Nederlandse Recht oleh Mr. Oetarid Sadino, Cet. IV (Jakarta: Noordhoff-kalff N.V. 1958), hlm. 

13. 
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untuk mengatur setiap orang dan setiap kasus, tetapi dibuat untuk 

umum, yang sifatnya abstrak dan hipotetis. Di samping itu 

kelemahan lainnya adalah hukum tidak selalu dapat mewujudkan 

keadilan.  

2) Menurut teori utilitis (utilities theorie), hukum bertujuan 

mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah saja. Hukum 

bertujuan menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada 

orang sebanyak-banyaknya. Kelemahannya adalah hanya 

memperhatikan hal-hal umum, dan terlalu individualis, sehingga 

tidak memberikan kepuasan bagi perasaan hukum.  

3) Teori selanjutnya adalah campuran dari kedua teori tersebut yang 

dikemukakan oleh para sarjana ini. Bellefroid menyatakan bahwa 

isi hukum harus ditentukan menurut dua asas, yaitu keadilan dan 

faedah. Utrecht menyatakan hukum bertugas menjamin adanya 

kepastian hukum (rechtszekerheid) dalam pergaulan manusia. 

Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain, yaitu harus menjamin 

keadilan serta hukum tetap berguna. Dalam kedua tugas tersebut 

tersimpul pula tugas ketiga yaitu hukum bertugas polisionil 

(politionele taak van het recht). Hukum menjaga agar dalam 

masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri (eigenrichting). 

Sedangkan, Wirjono Prodjodikoro berpendapat tujuan hukum 

adalah mengadakan keselamatan bahagia dan tertib dalam 
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masyarakat.
53

 Berdasarkan penjelasan tersebut, norma hukum yang 

termaktub dalam Undang-undang Perkawinan telah melanggar hak 

konstitusional yang seharusnya didapatkan oleh pemohon dan 

puteranya yang termaktub dalam Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) 

UUD 1945.
54

 

Sehingga berdasarkan latar belakang dan dasar hukum yang 

digunakan oleh Machicha dan kuasa hukumnya, maka yang menjadi 

tuntutan (petitum) yang diajukan oleh Machicha dan kuasa hukumnya 

untuk dikabulkan oleh Majelis hakim Mahkamah Konstitusi adalah 

sebagai berikut: 

1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Uji Materiil pemohon 

untuk seluruhnya; 

2) Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-

undang Perkawinan, bertentangan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) 

serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 

3) Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-

undang Perkawinan, tidak mempunyai kekuatan hukum yang 

mengikat dengan segala akibat hukumnya 

4) Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohonkan 

Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
55
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Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Cet. Pertama, (Jakarta: Pustaka 

Kartini, 1991), hlm. 23-26. 
54

Ringkasan dari Putusan Mahkamah Konstitusi hlm. 10 – 11. 
55
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Alat bukti yang diajukan untuk menguatkan alasan dan dasar 

hukum dalam perkara tersebut adalah antara lain: 

1) Bukti P-1: Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan. 

2) Bukti P-2: Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Tangerang 

Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs. 

3) Bukti P-3: Fotokopi Rekomendasi Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia Nomor 230/KPAI/VII/2007. 

4) Bukti P-4: Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Pengaduan Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia Nomor 07/KPAI/II/2007. 

5) Bukti P-5: Fotokopi Surat Nomor 173/KH.M&M/K/X/2006 

perihal Somasi tertanggal 16 Oktober 2006. 

6) Bukti P-6: Fotokopi Surat Nomor 03/KH.M&M/K/I/2007 perihal 

Undangan dan Klarifikasi tertanggal 12 Januari 2007. 

Selain itu, pemohon juga mengajukan saksi ahli, yaitu H. M. 

Nurul Irfan, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan 

memberikan keterangan tertulis dalam persidangan tanggal 4 Mei 

2011, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut: 

1) Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan telah jelas mengakui 

bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum 

masing-masing agama dan kepercayaannya; 

2) Namun keberadaan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan 

yang menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut 
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peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengakibatkan 

adanya dua pemahaman. Di satu sisi, perkawinan adalah sah jika 

dilakukan menurut agama atau kepercayaan masing-masing; di 

sisi lain perkawinan dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum 

karena tidak dicatat; 

3) Dari perspektif hukum Islam, perkawinan dinyatakan sah apabila 

telah memenuhi lima rukun, yaitu ijab qabul, calon mempelai 

pria, calon mempelai wanita, dua orang saksi, dan wali dari pihak 

mempelai wanita; 

4) Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan tidak jelas, kabur, 

dan kontradiktif dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang 

Perkawinan, serta berdampak pada pernikahan seseorang yang 

telah memenuhi syarat dan rukun secara Islam tetapi karena tidak 

dicatat di KUA maka pernikahannya menjadi tidak sah; 

5) Karena perkawinan tersebut tidak sah, lebih lanjut Pasal 43 ayat 

(1) Undang-undang Perkawinan mengatur bahwa anak dari 

perkawinan tersebut hanya memiliki nasab dan hubungan 

kekerabatan dengan ibu dan keluarga ibu. Pada akta kelahirannya, 

anak tersebut akan ditulis sebagai anak dari ibu tanpa bapak; 

6) Anak tersebut juga akan mengalami kerugian psikologis, 

dikucilkan masyarakat, kesulitan biaya pendidikan, kesehatan, 

dan kesejahteraan lahiriah lainnya; 
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7) Keharusan mencatatkan pernikahan yang berimplikasi pada status 

anak di luar nikah yang hanya memiliki hubungan perdata dengan 

ibu dan keluarga ibunya adalah bertentangan dengan Pasal 28B 

ayat (2) UUD 1945, karena anak yang seharusnya dilindungi dari 

berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi akhirnya tidak 

terlindungi hanya karena orang tuanya terlanjur melaksanakan 

perkawinan yang tidak dicatat; 

8) Dalam hukum Islam, anak lahir dalam keadaan bersih dan tidak 

menanggung beban dosa orang tuanya. Islam tidak mengenal 

konsep dosa turunan atau pelimpahan dosa dari satu pihak ke 

pihak lainnya; 

9) Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam bersifat 

individu. Seseorang tidak dapat menanggung beban dosa orang 

lain, apalagi bertanggung jawab terhadap dosa orang lain, 

sebagaimana dinyatakan dalam Al Quran Surat al-Isra‟/17:15; 

Surat al-An‟am/6:164; Surat Fatir/35:18; Surat az-Zumar/39:7; 

dan Surat an-Najm/53:38; 

10) Islam mengenal konsep anak zina yang hanya bernasab kepada 

ibu kandungnya, namun ini bukan anak dari perkawinan sah 

(yang telah memenuhi syarat dan rukun). Anak yang lahir dari 

perkawinan sah secara Islam, meskipun tidak dicatatkan pada 

instansi terkait, tetap harus bernasab kepada kedua bapak dan 

ibunya; 
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11) Bahkan dalam Islam dilarang melakukan adopsi anak jika adopsi 

tersebut memutus hubungan nasab antara anak dengan bapak. Jika 

anak yang akan diadopsi tidak diketahui asal muasal dan bapak 

kandungnya, maka harus diakui sebagai saudara seagama atau 

aula/anak angkat; dan bukan dianggap sebagai anak kandung; 

12) Dalam fiqh, tidak pernah disebutkan bahwa pernikahan harus 

dicatat, tetapi terdapat perintah dalam Al Quran Surat an-Nisa‟ 

untuk menaati ulil amri (dalam hal ini Undang-Undang sebagai 

produk ulil amri); 

13) Dengan demikian, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-

undang Perkawinan bersifat diskriminatif sehingga bertentangan 

dengan Pasal 27, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 

1945; 

14) Jika Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang 

Perkawinan mengandung madharat, tetapi menghapusnya juga 

menimbulkan madharat, maka dalam kaidah hukum Islam, harus 

dipilih madharat-nya yang paling ringan.
56

 

Selain dari saksi ahli yang diajukan juga ada pendapat dari 

pemerintah dan DPR RI. Tanggapan pemerintah terhadap uji materiil 

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

yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh Machicha dan kuasa 

hukumnya pada intinya adalah memohon untuk ditolaknya uji materiil 
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Ibid., hlm. 12 – 14. 
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terhadap kedua Pasal tersebut, dan tidak dikabulkannya 

permohonanan dari Machicha dan kuasa hukumnya. Hal ini terlihat 

dari beberapa hal yang termaktub dalam putusan Mahkamah 

Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010: 

a. Pemerintah beranggapan bahwa secara umum Undang-undang 

Perkawinan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Menurut 

pendapat pemerintah, perkawinan adalah salah satu bentuk 

perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus 

dihormati (to respect), dilindungi (to protect) oleh setiap orang 

dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 

sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara 

tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "Setiap orang berhak membentuk 

keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang 

sah", dan Pasal 28J ayat (1): "Setiap orang wajib menghormati 

hak asasi manusia orang lain dalam tertib bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara". Dengan demikian perlu disadari bahwa 

di dalam hak-hak konstitusional tersebut, terkandung kewajiban 

penghormatan atas hak-hak konstitusional orang lain. Sehingga 

tidaklah mungkin hak-hak konstitusional yang diberikan oleh 

negara tersebut dapat dilaksanakan sebebas-bebasnya oleh setiap 

orang, karena bisa jadi pelaksanaan hak konstitusional seseorang 

justru akan melanggar hak konstitusional orang lain, karenanya 

diperlukan adanya pengaturan pelaksanaan hak-hak konstitusional 
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tersebut. Pengaturan tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 

28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “dalam 

menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk 

kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang 

dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta 

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk 

memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, 

nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu 

masyarakat demokratis”. Dengan demikian, maka Undang-

undang Perkawinan telah sejalan dengan amanat konstitusi dan 

karenanya tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena Undang-

undang Perkawinan tidak mengandung materi muatan yang 

mengurangi dan menghalang-halangi hak seseorang untuk 

melakukan perkawinan, akan tetapi undang-undang perkawinan 

mengatur bagaimana sebuah perkawinan seharusnya dilakukan 

sehingga hak-hak konstitusional seseorang terpenuhi tanpa 

merugikan hak-hak konstitusional orang lain. 

b. Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para pemohon 

yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) telah bertentangan 

dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) 

UUD 1945, karena pencatatan perkawinan bukanlah dimaksudkan 

untuk membatasi hak asasi warga Negara melainkan sebaliknya 

yakni melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan 
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melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian hukum 

terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya. Pasal 2 ayat (2) 

Undang-Undang a quo memang tidak berdiri sendiri, karena frasa 

“dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku”memiliki pengertian bahwa pencatatan perkawinan tidak 

serta merta dapat dilakukan, melainkan bahwa pencatatan harus 

mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam 

perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak suami, 

istri, dan anak-anaknya benar-benar dapat dijamin dan dilindungi 

oleh negara. Persyaratan dan prosedur tersebut meliputi ketentuan 

yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan 

Pasal 12 Undang-undang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang 

Perkawinan khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 9. Bahwa 

benar Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami, 

akan tetapi tidak berarti bahwa undang-undang ini melarang 

seorang suami untuk beristri lebih dari seorang (poligami). 

Apabila dikehendaki, seorang suami dapat melakukan poligami 

dengan istri kedua dan seterusnya, akan tetapi hal tersebut hanya 

dapat dilakukan setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan 

dan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang a quo 

khususnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 

4 dan Pasal 5 serta PP Nomor 9 Tahun 1975. 
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c. Apabila suatu perkawinan poligami tidak memenuhi ketentuan 

Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak 

dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan 

Sipil, dengan segala akibat hukumnya antara lain: tidak 

mempunyai status perkawinan yang sah, dan tidak mempunyai 

status hak waris bagi suami, istri, dan anak-anaknya. Bahwa 

ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur perkawinan 

poligami yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan berlaku 

untuk setiap warga Negara Indonesia dan tidak memberikan 

perlakuan yang diskriminatif terhadap orang atau golongan 

tertentu termasuk terhadap para pemohon. Di samping itu 

ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) 

UUD 1945 yang berbunyi: “Dalam menjalankan hak dan 

kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan 

yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-

mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak 

dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang 

adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, 

keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat 

demokratis”. 

Dari uraian tersebut di atas, tergambar dengan jelas dan 

tegas bahwa pencatatan perkawinan baik di Kantor Urusan 

Agama maupun Kantor Catatan Sipil menurut Pemerintah tidak 
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terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan materi 

muatan norma yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon. 

Dengan demikian maka ketentuan Pasal 2 ayat (2) tersebut tidak 

bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 

28D ayat (1) UUD 1945. 

d. Sedangkan terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-undang 

Perkawinan Pemerintah berpendapat bahwa tujuan dari 

keberadaan Pasal ini adalah untuk memberikan perlindungan dan 

kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara anak dan 

ibunya serta keluarga ibunya, karena suatu perkawinan yang tidak 

dicatat dapat diartikan bahwa peristiwa perkawinan tersebut tidak 

ada, sehingga anak yang lahir di luar nikah yang tidak dicatat 

menurut Undang-Undang a quo dikategorikan sebagai anak yang 

lahir di luar nikah yang sah. Ketentuan dalam pasal ini merupakan 

konsekuensi logis dari adanya pengaturan mengenai persyaratan 

dan prosedur perkawinan yang sah atau sebaliknya yang tidak sah 

berdasarkan Undang-Undang a quo, karenanya menjadi tidak 

logis apabila undang-undang memastikan hubungan hukum 

seorang anak yang lahir dari seorang perempuan, memiliki 

hubungan hukum sebagai anak dengan seorang laki-laki yang 

tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah. 

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Pemerintah 

ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang a quo justru bertujuan 
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untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap 

hubungan keperdataan antara anak dan ibunya serta keluarga ibunya. 

Oleh karena itu menurut Pemerintah Pasal 43 ayat (1) Undang-

Undang Perkawinan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B 

ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena 

apabila perkawinan tersebut dilakukan secara sah maka hak-hak para 

pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28B ayat (1) dan ayat 

(2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dapat dipenuhi. Lebih lanjut 

Pemerintah juga tidak sependapat dengan anggapan para pemohon 

yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah 

memberikan perlakuan dan pembatasan yang bersifat diskriminatif 

terhadap pemohon, karena pembatasan yang demikian telah sejalan 

dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan 

bahwa: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang 

wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-

undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta 

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi 

tuntutan yang adil sesuai dengan perimbangan moral, nilai-nilai 

agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat 

demokratis”.
57

 

Sedangkan tanggapan DPR RI, juga sama dengan tanggapan 

dari Pemerintah yang juga menolak uji materiil terhadap Pasal 2 ayat 
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Ibid., hlm. 17 – 23. 
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(2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Pendapat yang 

disampaikan oleh DPR RI, antara lain: 

a. Menurut DPR RI, ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang 

Perkawinan yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku” merupakan norma 

yang mengandung legalitas sebagai suatu bentuk formal 

perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta 

perkawinan (akta otentik) menjadi penting untuk memberikan 

jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk setiap 

perkawinan. Dengan demikian DPR berpendapat bahwa dalil 

pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-

undang Perkawinan telah menimbulkan ketidakpastian hukum 

adalah anggapan yang keliru dan tidak berdasar. Oleh karena itu 

pencatatan tiap-tiap perkawinan menjadi suatu kebutuhan formal 

untuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan 

suatu konsekuensi yuridis dalam hak-hak keperdataan dan 

kewajibannya seperti kewajiban memberi nafkah dan hak waris. 

Pencatatan perkawinan dinyatakan dalam suatu akte resmi (akta 

otentik) dan dimuat dalam daftar pencatatan yang dikeluarkan 

oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Bahwa tujuan 

pencatatan perkawinan yaitu sebagai berikut: 
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1) Untuk tertib administrasi perkawinan. 

2) Jaminan memperoleh hak-hak tertentu (memperoleh akte 

kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu 

Keluarga, dan lain-lain). 

3) Memberikan perlindungan hukum terhadap status sebuah 

perkawinan. 

4) Memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri 

maupun anak. 

5) memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang 

diakibatkan oleh adanya perkawinan; 

b. Bahwa oleh karena itu, DPR berpandangan bahwa perkawinan 

yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dapat diartikan sebagai peristiwa perkawinan yang 

tidak memenuhi syarat formil, sehingga hal ini berimplikasi 

terhadap hak-hak keperdataan yang timbul dari akibat perkawinan 

termasuk anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat 

sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan. Selain itu, perlu disampaikan bahwa anak yang lahir 

dari perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dapat berimplikasi terhadap 

pembuktian hubungan keperdataan anak dengan ayahnya. Dengan 

demikian, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat 
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tersebut, tentu hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan 

ibu dan keluarga ibunya. 

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut DPR justru 

dengan berlakunya ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang 

Perkawinan akan menjamin terwujudnya tujuan perkawinan, serta 

memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap status 

keperdataan anak dan hubungannya dengan ibu serta keluarga ibunya. 

Apabila ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan ini 

dibatalkan justru akan berimplikasi terhadap kepastian hukum atas 

status keperdataan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat. 

Dengan demikian ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang 

Perkawinan tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) 

serta Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

 

b. Pertimbangan dan landasan hukum keputusan Mahkamah 

Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 

Berdasarkan latar belakang, dasar hukum yang diajukan 

Machicha dan kuasa hukumnya, serta pendapat dari pemerintah dan 

DPR RI, terhadap uji materiil Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) 

Undang-undang Perkawinan, maka majelis hakim Mahkamah 

Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 
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1) Bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 

September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian 

bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional 

sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus 

memenuhi lima syarat, yaitu: 

a) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon 

yang diberikan oleh UUD 1945; 

b) Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh 

pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-

undang yang dimohonkan pengujian; 

c) Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik 

(khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang 

menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 

d) Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara 

kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang 

dimohonkan pengujian; 

e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya 

permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang 

didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 
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Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, 

selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai 

kedudukan hukum (legal standing) para pemohon. 

2) Menimbang bahwa pada pokoknya para pemohon mendalilkan 

sebagai perorangan warga Negara Indonesia yang mempunyai hak 

konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 yaitu: 

a) Pasal 28B ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang berhak 

membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui 

perkawinan yang sah”; 

b) Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan, “Setiap anak berhak 

atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta 

berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, 

dan 

c) Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, ”Setiap orang berhak 

atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 

hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 

hukum”; Hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat 

berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) 

Undang-undang Perkawinan.
58

 

Berdasarkan pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam 

Putusan tersebut maka dasar hukum yang digunakan hakim 

Mahkamah Konstitusi dalam memutus uji materiil Pasal 2 ayat (2) dan 
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Ibid., hlm. 28-31. 
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Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan terhadap UUD 1945, 

adalah sebagai berikut: 

1) Dasar hukum terhadap pengujian materiil Pasal 2 ayat (2) 

Undang-undang Perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu: 

Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 

huruf b Undang-undang Perkawinan tentang asas-asas atau 

prinsip-prinsip perkawinan menyatakan,“... bahwa suatu 

perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di 

samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-

tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan 

peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, 

misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat 

keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar 

pencatatan”. 

Berdasarkan Penjelasan Undang-undang Perkawinan di 

atas nyatalah bahwa: 

a) Pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang 

menentukan sahnya perkawinan; dan 

b) Pencatatan merupakan kewajiban administratif yang 

diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 



181 
 

Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan 

adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-

masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan 

perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan 

merupakan kewajiban administratif. Makna pentingnya kewajiban 

administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut 

Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif: 

a) Dari perspektif Negara, pencatatan dimaksud diwajibkan 

dalam rangka fungsi Negara memberikan jaminan 

perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak 

asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung 

jawab Negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip 

negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan 

dalam peraturan perundang-undangan [vide Pasal 28I ayat (4) 

dan ayat (5) UUD 1945]. Sekiranya pencatatan dimaksud 

dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut 

Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan 

konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-

Undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk 

menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan 

kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang 

adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, 



182 
 

keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat 

demokratis [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. 

b) Pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh Negara 

dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum 

penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang 

bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum 

yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan 

bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga 

perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-

hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan 

dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, 

dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang 

timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan 

terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses 

pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran 

yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul 

anak dalam Pasal 55 UU 1/1974 yang mengatur bahwa bila 

asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik 

maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan 

pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti 

tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan 

adanya akta otentik sebagai buktinya. 
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2) Dasar hukum terhadap pengujian materiil Pasal 43 ayat (1) 

Undang-undang Perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu: 

pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di 

luar nikah adalah mengenai makna hukum (legal meaning) frasa 

“yang dilahirkan di luar perkawinan”. Untuk memperoleh 

jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula 

permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak. 

Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil 

tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan sperma baik melalui 

hubungan seksual (coitus) maupun melalui cara lain berdasarkan 

perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya 

pembuahan. 

Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala 

hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan 

karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki 

hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah 

tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki 

yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya 

kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya 

sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum 

meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai 

bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan 

teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa 
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seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tersebut. Akibat 

hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang 

didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan 

dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di 

dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, 

yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.  

Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan 

seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya 

ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada 

pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki 

tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal 

prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus 

mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka 

pihak yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena 

kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa 

memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan 

yang tidak adil dan stigma negatif di tengah-tengah masyarakat. 

Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang 

adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak 

yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan 

meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan. 
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Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pasal 43 

ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan, “Anak 

yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan 

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus dibaca, 

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan 

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-

laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut 

hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata 

dengan keluarga ayahnya”.
59

 

Oleh sebab itu, berdasarkan dasar hukum di atas, maka 

Mahkamah Konstitusi terhadap uji materiil Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 

43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyimpulkan, bahwa:  

berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka dalil para pemohon 

sepanjang menyangkut Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak beralasan 

menurut hukum. Adapun Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang 

menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya 

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” 

adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally 

unconstitutional) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut 

dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang 

dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi 
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dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah 

sebagai ayahnya. Jadi dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, berwenang 

untuk: 

1) Mengadili permohonan a quo. 

2) Para pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk 

mengajukan permohonan a quo. 

3) Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian.
60

 

 

c. Ruang lingkup dan tujuan hukum keputusan mahkamah 

Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 

Konsekuensi dari amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

46/PUU-VIII/2010 adalah tinggal bagaimana melaksanakan atau 

menjalankan putusan tersebut. Mengenai pertimbangan tentang 

dihapusnya Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan bahwa pokok permasalahan hukum mengenai 

anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna 

hukum (legal meaning) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. 

Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu 

dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya 

anak.  

Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil 

tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui 
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hubungan seksual (coitus) maupun melalui cara lain berdasarkan 

perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. 

Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum 

menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena 

hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan 

dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan 

tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan 

hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan 

kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang 

bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak 

terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala 

berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat 

dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki 

tertentu. 

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena 

kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang 

perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di 

dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang 

subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.  

Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang 

laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan 

perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian 

adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai 
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bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi 

perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan 

perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan 

adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut 

tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang 

dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali 

mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah 

masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian 

hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan 

hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan 

meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.
61

 

Oleh karena itu Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, 

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” adalah 

bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally 

unconstitutional) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut 

dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang 

dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah 

sebagai ayahnya. 

Dalam amar putusannya terhadap uji materiil Pasal 2 ayat (2) 

dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang diajukan 
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oleh Machicha dan kuasa hukumnya, maka Mahkamah Konstitusi 

memutus: 

1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian; 

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

Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan 

ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan 

laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan 

dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata 

mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya; 

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

Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan 

ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum 

mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata 

dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut 
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hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, 

sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di 

luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya 

dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya 

yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai 

hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga 

ayahnya”; 

4) Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan 

selebihnya; dan 

5) Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara 

Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
62

 

Adapun ruang lingkup dari Keputusan Mahkamah Kontitusi 

Nomor 46/PUU-VII/2010 terhadap perubahan isi pasal 43 ayat (1) 

Undang-undang Perkawinan dapat dijabarkan dalam poin-poin 

sebagai berikut:
63

 

1) Bahwa yang dimaksud anak luar kawin dalam putusan Mahkamah 

Konstitusi tersebut adalah anak yang lahir di luar perkawinan 

yang sah, baik secara agama maupun secara hukum Negara. 

2) Adanya pengakuan secara hukum bahwa anak yang dilahirkan di 

luar perkawinan, di samping mempunyai hubungan perdata 

dengan ibunya dan keluarga ibunya juga mempunyai hubungan 
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keperdataan dengan laki-laki yang menjadi ayahnya (ayah 

biologis) yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan 

dan teknologi dan/ atau alat bukti lain yang sah menurut hukum 

mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan 

keluarga ayahnya. Ini berarti mengubah hubungan darah dengan 

ayah biologisnya yang semula hanya bersifat alamiah 

(sunnatullah) semata, menjadi hubungan hukum yang mempunyai 

akibat hukum berupa hubungan perdata (nasab/keturunan). 

3) Bahwa penetapan dan pengesahan hubungan keperdataan anak di 

luar perkawinan dengan laki-laki yang menjadi ayahnya (ayah 

biologisnya), tidak berhubungan hukum dengan keabsahan 

perkawinan ayah dan ibunya. 

4) Bahwa penetapan dan pengesahan hubungan keperdataan anak di 

luar perkawinan dengan laki-laki yang menjadi ayahnya, harus 

melalui keputusan /ketetapan hukum melalui pengadilan dengan 

alat bukti yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi 

(DNA) dan/ alat bukti lain yang sah menurut hukum. 

5) Bahwa akibat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut anak yang 

dilahirkan di luar perkawinan mempunyai kedudukan yang sama 

dalam mendapatkan hak keperdataan dari laki-laki yang menjadi 

ayahnya (ayah biologis) termasuk hubungan perdata dengan 

keluarga ayahnya, dengan anak yang lahir dalam perkawinan 

yang sah karena adanya hubungan darah. 
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6) Adanya tanggungjawab menurut hukum atas ayah terhadap anak 

yang dilahirkan akibat perbuatannya meskipun anak itu dilahirkan 

di luar perkawinan yang sebelumnya ayah biologis tidak dapat 

digugat untuk bertanggungjawab atas anak biologisnya. 

7) Hubungan perdata yang timbul akibat adanya hubungan darah ini 

meliputi: hubungan hukum hak dan kewajiban antara anak dengan 

ayah dan ibunya yang berupa: hubungan nasab, hubungan 

mahram, hubungan hak dan kewajiban, hubungan kewarisan 

(saling mewarisi) yang merupakan pelanjutan hubungan hak dan 

kewajiban karena nasab ketika mereka sama-sama masih hidup 

dan hubungan wali nikah antara ayah biologis dengan anak 

perempuannya. 

8) Bahwa akibat putusan ini juga meliputi perubahan hukum di 

masyarakat yaitu merubah persepsi masyarakat tentang stigma 

negatif anak luar kawin dengan menggiring persepsi masyarakat 

(social engineering) kepada persepsi yang positif bahwa anak luar 

kawin mempunyai ayah dan bisa mendapatkan hak-hak 

keperdataannya, sama dengan anak yang lahir dalam sebuah 

ikatan perkawinan yang sah. 
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Apabila diperhatikan, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

46/PUU-VIII/2010 menurut A. Mukti Arto kiranya mengandung 

tujuan-tujuan yang dapat digali sebagai berikut:
64

 

1) Memberikan legalitas hukum hubungan darah antara anak dengan 

ayah biologisnya, yaitu bahwa hubungan darah antara anak dan 

ayah biologisnya yang semula hanya sebuah realitas hubungan 

sunnatullah belaka menjadi sebuah hubungan hukum yang 

mempunyai akibat hukum. 

2) Menegaskan adanya hubungan perdata setiap anak dengan ayah 

biologisnya dan keluarga ayahnya menurut hukum sebagaimana 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. 

3) Memberi perlakuan yang adil terhadap setiap anak yang 

dilahirkan, meskipun perkawinan orangtuanya belum/tidak ada 

kepastian. 

4) Menegaskan adanya kewajiban ayah menurut hukum untuk 

memelihara setiap anak yang dilahirkan dari darahnya, berupa 

memberikan perlindungan hukum atas hak-hak dasar anak baik 

terhadap ayahnya dan keluarga ayahnya maupun lingkungannya. 

Demikian juga menjamin masa depan anak sebagaimana anak-

anak pada umumnya dan menjamin hak-hak anak untuk 

mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan biaya 
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penghidupan, dan lain sebagainya dari ayahnya sebagaimana 

semestinya. 

5) Memberi penjelasan dan ketegasan hukum bahwa setiap laki-laki 

harus bertanggungjawab atas tindakannya dan akibat yang timbul 

karena perbuatan itu, dalam hal ini menyebabkan lahirnya anak 

sehingga laki-laki tersebut tidak dapat melepaskan diri dari 

tanggungjawabnya. 

Demikian ruang lingkup dan tujuan yang dapat digali dari putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. 
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B. Analisa Penelitian 

1. Analisa terhadap legalitas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

46/PUU-VIII/2010 tentang penasaban anak luar nikah dengan ayah 

biologisnya menurut hukum Islam dan hukum positif. 

a. Penasaban. 

1) Hukum Islam. 

a) Dala>lat an-nas}. 

Hadits yang menjadi dasar penasaban anak zina 

kepada ibunya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu> 

Da>wud Dari „Amr Ibn Syu‟aib yang berbunyi: 

إن النيب  ع  اهلل :  ن  نرو ابن  مل    ن اب ي  ن  د   اا
روا  ابو ). َوُهَو َوَلُد الزِّدََن ِِلَْهِل  ُمِّدِي َمْن َ انَُفْوا: ....  ع ي وسعل

 (داود
 

Diriwayatkan dari „Amr ibn Syu‟aib dari ayahnya dari 

kakeknya berkata: …: “bahwa (anak tersebut) merupakan 

anak zina milik keluarga ibunya siapapun mereka”. (HR. 

Abu Dawud). 
 

Dala>lah ‘iba>rat an-nas} hadits tersebut adalah bahwa 

anak zina yang lahir dari seorang wanita tidak bersuami, 

nasabnya adalah kepada ibunya. Penasaban anak zina kepada 

ibunya sudah barang tentu dikarenakan adanya hubungan 

darah antara wanita sebagai ibu dan anak zina tersebut. 

Sedangkan halangan penasaban (tidak dinasabkannya) anak 
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zina kepada ayah biologisnya menurut sebagian ulama‟ 

dikarenakan anak tersebut adalah anak zina. Karena lahir dari 

hubungan perzinaan (hubungan seks di luar nikah), maka 

nasab anak tersebut terputus dari ayah biologisnya.
66

 

Walaupun secara realita sunnatullah, anak tersebut juga 

berasal dari bibit ayah biologisnya. 

Namun demikian, Mahkamah Konstitusi dalam 

keputusannya Nomor 46/PUU-VIII/2010 merubah isi pasal 

43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan yang semula berisi bahwa anak luar nikah 

nasabnya hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya, dirubah 

menjadi nasab anak zina selain kepada ibu dan keluarga 

ibunya juga kepada ayah biologisnya dan keluarga ayah 

biologisnya. 

Dalam rangka terealisirnya maqa>s}id syari>’ah 

sebagaimana terurai di atas, bahwa penasaban kepada ibu saja 

tidak dapat mencapai tujuan mas}lah}ah dalam maqa>s}id 

syari>’ah, terutama kepada anak tersebut, justru yang terjadi 

adalah mafsadah. Oleh karena itu peneliti berpendapat agar 
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Pernikahan adalah perbuatan terpuji dalam memperoleh kenikmatan bersetubuh/hubungan 

badan suami istri, sedangkan zina adalah perbuatan tercela yang mengakibatkan pelakunya 

dikenakan h}ad. Lantas bagaimana bisa mendapatkan kenikmatan apabila yang didapat justru 

sebaliknya, yaitu kesengsaraan h}ad rajam. Oleh karena itu zina tidak menyebabkan hubungan 

nasab, „iddah dan hubungan mahram karena perkawinan (perbesanan). Karena jika zina 

mengakibatkan hubungan nasab, maka hal tersebut akan memicu maraknya perzinaan. Badr ad-

Di>n Al-‘Aini >, Al-Bina>yah Syarh} al-Hida>yah, Juz V, (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), 

hlm. 34-35. 



197 
 

penasaban anak zina bisa mencapai mas{lah}ahnya, maka anak 

zina di samping dinasabkan kepada ibunya juga harus 

dinasabkan kepada ayahnya. 

Agar legalitas penasaban anak luar nikah kepada 

ayahnya dapat dijamin oleh nas}, maka dapat ditempuh 

dengan metode dala>lat an-nas}. Pengertian dala>lat an-nas} 

sendiri sebagaimana yang ada dalam kerangka teori adalah 

bahwa hukum dari suatu perbuatan yang disebut dalam teks 

(mant}u>q bih) berlaku juga bagi perbuatan yang tidak disebut 

dalam teks (masqu>t ‘anhu). Karena dari pengertian secara 

bahasa kedua hukum tersebut memiliki kesamaan „illat yang 

menjadi dasar penetapan hukumnya. Dala>lat an-nas} 

merupakan metode penetapan hukum dari kebahasaan versi 

madzhab Hanafiyyah yang dalam madzhab Syafi‟i disebut 

sebagi mafhu>m muwa>faqah.
67

 

Dari pengertian tersebut, penerapannya kalau 

dihubungkan dengan hadits di atas, maka anak luar nikah 

yang nasabnya kepada ibu sebagai mant}u>q bih dapat pula 

dinasabkan kepada ayahnya (masqu>t ‘anhu), karena secara 

bahasa dapat dimengerti bahwa „illat hukumnya adalah 

adanya “hubungan darah” antara keduanya (ayah dan ibu) 

dengan anak tersebut. 
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Terkait dengan klasifikasi dala>lah-nya, karena 

panasaban kepada ayahnya (masqu>t ‘anhu) adalah lebih nyata 

(lebih kuat/lebih utama) mas}lah}ahnya dibanding penasaban 

kepada ibunya saja (mant}u>q bih), maka dala>lah-nya termasuk 

klasifikasi “dala>lat al-aula>”. Istilah ini apabila dibawa kepada 

mafhu>m muwa>faqah, disebut mafhu>m muwa>faqah fah}w al-

khit}a>b.
68

 Dan terkait mengenai kehujjahan dala>lat an-nas} 

para ulama‟ selain madzhab Dhahiriyyah sepakat bahwa 

berlakunya dala>lah tersebut sebagai hujjah. Hal yang seperti 

itu juga berlaku bagi mafhu>m muwa>faqah.
69

 

Dengan penerapan dala>lat an-nas} atau mafhu>m 

muwa>faqah terkait penasaban anak zina kepada ayah 

biologisnya, maka legalitas keputusan Mahkamah Konstitusi 

yang memberikan penasaban anak zina di samping kepada 

ibunya juga kepada ayahnya, mendapatkan tempat dalam 

hukum Islam.  

b) Maqa>s}id asy-Syari>’ah 

(1) Analisa maqa>s}id asy-syari>’ah terhadap penasaban anak 

luar nikah dengan ibu. 

Pengertian maqa>s}id asy-syari>’ah sebagaimana 

yang ada dalam paparan kerangka teori, bahwa tujuan 
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disyari‟atkannya hukum syar‟i adalah “untuk 

menarik/merealisir kemaslahatan dan sekaligus untuk 

menolak kemafsadatan”. Merealisir kemaslahatan untuk 

kepentingan hidup manusia baik yang bersifat 

d}aru>riyyah, h}a>jjiyah, maupun tahsi>niyyah70
 dan menolak 

kemafsadatan sehingga hidup manusia terhindar 

daripadanya.
71

 Dua hal tersebut mencakup kepentingan 

manusia selama hidup di dunia dan di akhirat individu 

dan masyarakat.
72

 Dalam pada itu Hasybi ash-shiddieqy 

dalam bukunya falsafah hukum Islam mengatakan bahwa 

tujuan hukum hanyalah mewujudkan kemaslahatan 

masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat, menolak 

kemadharatan dan kemafsadatan serta mewujudkan 

keadilan yang mutlak. Segala hukum Islam, baik hukum 

yang dinaskan sendiri maupun hukum hasil ijtiha>d, tetap 

diperhatikan padanya tujuan yang luhur ini.
73 

Menarik untuk dicermati pengertian yang 

diberikan oleh Hasybi ash-Shiddieqy tersebut, di 
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samping mengemukakan tujuan disyari‟atkannya hukum 

Islam yang berupa “menarik/merealisir kemaslahatan dan 

menolak kemafsadatan”, beliau juga mengemukakan 

“untuk mewujudkan keadilan yang mutlak”. Hal ini 

berbeda dengan pengertian-pengertian yang diberikan 

pihak lain yang pada umumnya hanya mengemukakan 

“untuk menarik/merealisir kemaslahatan dan sekaligus 

untuk menolak kemafsadatan”. Menurut peneliti hal 

tersebut sangat wajar karena “keadilan” merupakan salah 

satu sendi daripada syari‟at Islam yang harus terwujud 

dalam kehidupan manusia.
74

 

Dalam membicarakan maqa>s}id asy-syari>’ah 

terdapat tiga tingkatan mas}lah}ah, yaitu mas}lah}ah 

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

tah}si>niyyah. Mas}lah}ah d}aru>riyyah yaitu mas}lah}ah yang 

berhubungan dengan kebutuhan yang bersifat pokok 

dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat, 

mas}lah}ah ini disebut juga dengan mas}lah}ah 

primer/pokok yang harus ada dalam kehidupan 

manusia.
75

 Kalau mas}lah}ah ini tidak ada dalam 

kehidupan manusia, maka kehidupan manusia akan 

                                                           
74

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, I’la>m al-Muwa>qi’i >n ‘An Rabb al-‘A <lami>n, (Beirut: Da>r al-

Fikr, 1977), hlm. 1. 
75

Jaser „Audah, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari‟ah, (Bandung: Mizan, 

2015), hlm. 23. 



201 
 

mengalami mafsadat baik di dunia maupun di akhirat. 

Mas}lah}ah dalam kategori ini mencakup lima prinsip 

dasar universal dari pensyari‟atan hukum Islam,
76

 yaitu 

memelihara tegakya agama (h}ifz} al-di>n), perlindungan 

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

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

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

harta (h}ifz} al-ma>l). 77
 Kelima hal tersebut para ahli ushul 

menyebutnya dengan istilah al-mas}a>lih} al-khamsah.
78

 

Dengan melihat definisi di atas maka penasaban 

anak zina yang hanya kepada ibunya saja, apabila di 

analisa dari segi maqasid syari‟ah, maka sulit rasanya 

untuk dikatakan dapat mencapai tujuan disyari‟atkannya 

hukum Islam. Demikian juga sulit dikategorikan sebagai 

sesuatu yang bermaslahah secara terukur, dengan kata 

lain penasaban anak zina kepada ibunya saja 

maslahahnya tidak jelas bahkan yang terjadi justru 

mafsadah. Hal tersebut seperti tergambar sebagai berikut: 
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(a) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2010, dalam pertimbangan hukumnya 

menyatakan bahwa: 

(1) Penasaban anak zina hanya kepada ibunya saja 

dan membebaskan ayah dari 

tangggungjawabnya adalah tidak tepat dan tidak 

adil karena terjadinya anak itu adalah hasil 

hubungan seksual dan pertemuan ovum ibu dan 

sperma ayahnya. 

(2) Penasaban anak tersebut hanya kepada ibunya 

saja akan meniadakan hak-hak anak yang harus 

dipenuhi oleh laki-laki tersebut sebagai ayahnya 

yang tentu saja hal ini akan merugikan anak 

yang dilahirkan di luar nikah tersebut. 

(3) Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan 

status ayah seringkali mendapatkan perlakuan 

yang tidak adil dan stigma negatif ditengah-

tangah masyarakat.
79

 

(b) Jaser „Audah dalam hal ini menyatakan bahwa 

pengaturan Islam tentang pernikahan untuk 

melindungi anak-anak dari ketidakadilan yang 

begitu besar seperti yang sedang dialami oleh 
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banyak keluarga yang hanya memiliki satu orangtua 

(single parent family).
80

 

(c) Nurul „Irfan dalam hal ini menyatakan dalam 

bukunya Nasab dan Status Anak dalam Hukum 

Islam sebagai berikut: 

“Sebagai orang yang selama ini bergelut dengan 

dunia hukum Islam, penulis harus mengakui bahwa 

“terkait anak zina sejauh ini hukum Islam hanya 

berhenti pada tataran hukum yang statis dan 

mengecewakan”. Mengapa penulis sebut statis dan 

mengecewakan, sebab seakan-akan anak zina yang 

telah menderita dan diberlakukan oleh doktrin 

hukum Islam dengan perlakuan diskriminatif, 

padahal ia tidak salah, tidak menanggung beban 

dosa ayah dan ibunya, dan bahkan ia tidak ingin 

lahir dalam predikat nista dan mengenaskan, 

sehingga akhirnya putusan Mahkamah Konstitusi itu 

muncul, tidak pernah ada pihak yang ikut peduli 

dengan nasib anak zina yang pada kenyataannya 

sangat banyak terjadi di Indonesia.”
81

  

 

Ditempat lain beliau juga menyatakan bahwa 

anak zina tersebut juga akan mengalami kerugian 

psikologis, dikucilkan masyarakat, kesulitan biaya 

pendidikan, dan kesejahteraan lahiriyyah lainnnya.
82

 

(d) Bahwa penasaban anak luar nikah kepada ibunya 

saja dalam rangka satu sisi memelihara kesucian 

nasab tetapi di sisi lain memutuskan nasab dengan 

ayahnya “tidak sejalan dengan tindakan 
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syara‟/agama”
83

 sebagaimana yang diistilahkan oleh 

imam al-Ghaza>li>, yaitu: 

(1) Tidak sejalan dengan “prinsip keadilan” 

berdasarkan firman Allah surat al-Maidah (5) 

ayat 8:
84

 

              

                  

                      

       

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah 

kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan 

(kebenaran) karena Allah, menjadi saksi 

dengan adil. dan janganlah sekali-kali 

kebencianmu terhadap sesuatu kaum, 

mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. 

berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat 

kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, 

sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa 

yang kamu kerjakan.” 

 

Ayat ini ‘iba>rat nas}-nya memberi 

penegasan kepada orang-orang yang beriman 

supaya selalu berlaku adil kepada siapapun, 

termasuk dalam permasalahan penasaban anak 

walaupun anak tersebut lahir di luar pernikahan 

yang sah. 
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(2) Membiarkan/mendorong ayah biologisnya tidak 

bertanggungjawab bahkan mengajari untuk 

tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang 

menyebabkan lahirnya seorang anak. Hal ini 

bertentangan dengan prinsip ajaran hukum 

Islam yaitu tentang mukallaf/ahliyah al-ada>’ dan 

naz\a>riyah al-iltiza>m,
85

 dan bertentangan dengan 

firman Allah surat an-Nisa‟ (4) ayat 58: 

ِإنَّ العََّي يَْأُمرُُ ْل َ ْن تَفَؤدُّوا اِْلَماناِت ِإىل  َْهِعها َوِإذا 
َحَكْنُتْل بَفنْيَ النَّاِس َ ْن ََتُْكُنوا بِاْلمَلْدِا ِإنَّ العََّي نمِِلنَّا 

   يمَِلُظُكْل ِبِي ِإنَّ العََّي  اَن  َِ ملاً َبِصرياً 

“Sesungguhnya Allah memerintahkan 

kepadamu untuk menunaikan amanah 

(kepercayaan) itu kepada orang yang berhak, 

dan apabila kalian memutusi sesuatu diantara 

manusia maka putuskanlah dengan adil. 

Sesungguhnya Allah sebaik-baik dzat yang 

menasehati kalian dengan hal itu. 

Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi 

maha melihat”.
86

 

 

Ayat tersebut ‘iba>rat nas}-nya memberi 

penegasan kepada manusia untuk melaksanakan 

apa yang menjadi tanggungjawabnya (amanat) 

yang telah dibebankan kepadanya.  
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(3) Penasaban anak luar nikah hanya kepada ibunya 

saja tidak sejalan dengan prinsip kekerabatan 

bilateral. Adapun yang dimaksud dengan sistem 

kekerabatan bilateral adalah sistem kekerabatan 

yang hubungan keluarga didasarkan pada garis 

keturunan ayah (laki-laki) dan dari keturunan 

ibu (perempuan). Menurut Khoirudin Nasution, 

berdasarkan nas-nas al-Qur‟an baik yang terkait 

dengan sistem perkawinan maupun sistem 

kewarisan, bahwa sistem kemasyarakatan yang 

hendak dibangun oleh Islam adalah masyarakat 

dengan kekerabatan bilateral.
87

 Oleh karena itu 

jika anak luar nikah hanya dinasabkan kepada 

ibunya saja, maka hal itu tidak mencerminkan 

sistem kekerabatan bilateral sebagaimana 

dikehendaki oleh Islam. 

(4) Penasaban anak luar nikah hanya kepada ibunya 

saja dalam rangka mencegah permesuman atau 

perzinaan tetapi dengan cara membebaskan 

ayah biologisnya dari bertangggungjawab 

sebagai ayahnya, maka yang terjadi justru 
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sebaliknya yaitu perzinaan tetap berlangsung, 

setidaknya yang terjadi di Indonesia. 

(5) Penasaban anak zina kepada ibunya saja 

sebagaimana yang terdapat dalam pasal 43 ayat 

(1) Undang-Undang Perkawinan berdasarkan 

keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

46/PUU-VIII/2010 ternyata bertentangan 

dengan Undang-undang Dasar 1945.
88

 Dalam 

keadaan demikian sudah pasti menjadikan 

mafsadah bukan hanya kepada subjek hukum 

tersebut (yaitu ayah, ibu, dan anak zina), akan 

tetapi juga mafsadah bagi kehidupan bangsa dan 

Negara. 

(6) Penasaban anak hanya kepada ibunya saja 

dalam beberapa pendapat dinyatakan bahwa 

„illat hukumnya karena dia yang melahirkan, 

baik kelahiran anak itu dalam perkawinan 

ataupun dalam perzinaan. Hal ini tidak sejalan 

dengan surat an-Nisa‟ (4) ayat 1 sebagaimana 

tersebut di atas yang intinya memberi penegasan 

bahwa manusia dalam jumlah yang demikian 

banyak baik laki-laki maupun perempuan 
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merupakan hubungan darah dari ayah dan ibu 

mereka, yang menurut Muhammad Abduh 

berkembang yang semula dari Adam dan Hawa 

kemudian dari ayah dan ibu masing-masing.
89

 

Pernyatan-pernyataan tersebut di atas 

menggambarkan bahwa betapa penasaban anak zina 

kepada ibunya saja mengakibatkan mafsadah kepada 

anak tersebut tentunya penggambaran tersebut bukan 

hanya di atas kertas akan tetapi sesuai dengan kenyataan-

kenyataan dalam kehidupan masyarakat. Pernyatan-

pernyataan tersebut menggambarkan ketika ibu yang 

bersangkutan mau menerima dan memelihara anaknya 

sebagaimana mestinya. Ketika ibu yang bersangkutan 

tidak mau menerima dan memelihara anaknya, maka 

nasib anaknya bisa lebih tragis lagi yakni ketika ayah 

biologis dan ibunya merespon kehadiran anak tersebut 

dalam bentuk penyimpangan-penyimpangan yang berat 

seperti pengguguran kandungan (aborsi), pembuangan 

bayi, adopsi kepada orangtua non-muslim, peluang 

terjadinya jual beli anak (bayi), bayi dibunuh oleh 

orangtuanya sendiri dan lain-lain sebagaimana yang 

sering kita saksikan lewat pemberitaan media massa 
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karena mereka tidak menghendaki kehadiran anak 

tersebut.
90

 

(2) Analisa maqa>s}id asy-syari>’ah terhadap penasaban anak 

luar nikah dengan ayah biologisnya. 

Penasaban anak luar nikah kepada ayah 

biologisnya jika dianalisa dari segi maqa>s}id asy-syari>’ah 

maka akan tercapai kemaslahatan terkait dengan 

mas}lah}ah d}aru>ri> yang terangkum dalam us}u>l al-khamsah. 

Hal itu dapat peneliti uraikan sebagai berikut: 

Mas}lah}ah d}aru>riyyah yang terkait dengan nasab 

adalah h}ifz} an-nasl, pengertian h}ifz} an-nasl menurut Al-

Ghaza>li> dan Al-Sya>t}ibi> sebagaimana yang dinukil oleh 

Jaser „Audah adalah “pelestarian keturunan”.
91

 Menurut 

Ibnu „Assu>r sebagaimana yang dikutip Jaser „Audah 

man‟na h}ifz} an-nasl “ dari pelestarian keturunan” 

mengarah kepada “keluarga”, yaitu perwujudan, bahkan 

“pembangunan keluarga” sebagai salah satu tujuan 

pokok hukum Islam.
92

 Jaser „Audah sendiri 

menggambarkan pengertian h}ifz} an-nasl juga tidak pada 

tataran “keturunan” saja, akan tetapi melebar pada 
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“kesejahteraan keluarga”. Karena menurut beliau 

“keluarga sejahtera” merupakan unit dari masyarakat 

yang baik menurut perspektif  Islam.
93

 Hal ini berarti 

terwujudnya keluarga adalah merupakan mas}lah}ah 

d}aru>ri>. 

Menurut peneliti pengertian h}ifz} an-nasl adalah 

sebagaimana pengertiannya sebagai mas}lah}ah 

d}aru>riyyah, yaitu mas}lah}ah  pokok yang harus ada dalam 

kehidupan manusia, dan ketiadaannya menyebabkan 

manusia mengalami mafsadah, sehingga pengertian h}ifz} 

an-nasl yang dimaksud adalah terwujudnya keturunan 

yang merupakan generasi penerus bagi kehidupan 

manusia, dan apabila keturunan itu tidak ada maka 

manusia akan mengalami mafsadah berupa punahnya 

spesies manusia.
94

 Oleh karena itu masalah keturunan 

(persambungan generasi) harus diusahakan terwujudnya 

dan dipelihara dengan sebaik-baiknya sehingga dapat 

memenuhi tujuannya sebagai mas}lah}ah d}aru>riyyah. Ini 

artinya anak harus dinasabkan kepada ayahnya, 

walapaupun anak tersebut lahir di luar nikah. 
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H{ifz} an-nasl sebagai mas}lah}ah d}aru>riyyah ini 

bukan hanya kepentingan ayah saja sebagai pemilik 

nasab, akan tetapi h}ifz} an-nasl adalah mas}lah}ah 

d}aru>riyyah bagi ayah, ibu dan anak. Oleh karena itu 

dalam menggambarkan h}ifz} an-nasl sebagai mas}lah}ah 

d}aru>riyyah juga merupakan kepentingan orangtua dan 

anak.
95

 Penggambaran tersebut terurai sebagai berikut: 

(a) Secara khusus yang terkait dengan kebutuhan d}aru>ri 

antara orangtua dan anak: 

(1) Kebutuhan orangtua yang didapat dari anak, 

yaitu mendapatkan hak nasab atau keturunan 

dengan hak-hak perdatanya sebagai akibat 

adanya nasab seperti hak mewarisi, mahram, 

menjadi wali, hak untuk dihormati, hak untuk 

mendapatkan kebaktian, hak untuk mendapat 

do‟a dari anak, hak untuk mendapatkan pahala 

terkait dengan terwujudnya anak yang sholih 

dan sholihah, dan hak pemeliharaan di hari tua 

dari anak. Khusus untuk ibu ketika dalam kasus 

anak lahir di luar nikah akan mendapatkan 

ketenangan hidup karena ada jaminan dari ayah 

biologisnya terhadap kebutuhan-kebutuhan 
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anaknya dan nafkah untuk dirinya sebagi upah 

atas jerih payahnya dalam memelihara 

anaknya.
96

 Terlebih jika laki-laki tersebut 

menjadi suaminya, maka akan lebih tentram dan 

sejahtera. 

(2) Kebutuhan anak yang didapat dari orangtuanya, 

mendapatkan nasab (garis keturunan) dari 

orangtuanya, hak pengasuhan, hak mendapatkan 

nafkah, pendidikan, mahram, perwalian, dan 

hak mewarisi.
97

 

(b) Hak yang terkait dengan kebutuhan d}aru>ri bagi anak 

secara keseluruhan seperti yang terangkum dalam 

us}u>l al-khamsah.
98

 Anak sebagai nasab, secara 

d}aru>ri> harus dipenuhi kebutuhannya oleh 

orangtuanya dalam rangka menjaga dan memelihara 

lima kebutuhan d}aru>ri>nya, yaitu terwujud dan 

terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan 

harta (mendapatkan dari orangtuanya).
99

 

Terhadap agama, anak harus mendapatkan 

pendidikan agama, agar sebagai manusia terpenuhi 

kebutuhan d}aru>ri>nya dalam bidang agama (Islam) agar 
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hidupnya mendapatkan mas}lah}ah yang terkait dengan 

keberadaan agama dalam dirinya, yaitu hidup selamat 

dan bahagia di dunia dan di akhirat, sekaligus terhindar 

dari mafsadah karena ketiadaan agama dalam dirinya, 

yaitu hidup yang sekali ini tidak selamat di dunia dan di 

akhirat.
100

 

Terhadap jiwanya, anak harus mendapatkan 

perlindungan dan pemeliharaan atas jiwanya (nyawa) 

dalm arti luas, menyangkut penyelenggaran makanan dan 

perawatan kesehatannya, sehinga anak tumbuh dan 

berkembang dalam kehidupan yang sehat, berkualitas 

dan kuat serta unggul, jauh dan terhindar dari ancaman 

mafsadah terhadap keselamatan nyawanya yaitu 

kematian.
101

 

Dalam bidang akal, anak harus mendapatkan 

perlindungan dan pemeliharaan akalnya dan 

mendapatkan pendidikan yang sebaik-baiknya serta 

setinggi-tingginya agar terpenuhi kebutuhan d}aru>ri>nya 

dalam bidang akal, yaitu sebagai manusia yang 

mempunyai kemampuan dan keterampilan melaksanakan 

tugas pokoknya sebagai khalifah Allah dimuka bumi, 

dan sekaligus terhindar dari mafsadah yang terkait 
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dengan ketiadaan mas}lah}ah di bidang akal yaitu tidak 

berfungsinya akal.
102

 

Dalam bidang harta, anak harus mendapatkan 

pemeliharaan di bidang harta (ma>l) dalam bentuk nafkah 

dan pembiayaan semua kebutuhan yang mengarah 

kepada terwujudnya mas}lah}ah d}aru>ri> yang terangkum 

dalam al-us}u>l al-khamsah dan sekaligus terhindar dari 

mafsadah yang disebabkan ketiadaan harta yaitu 

kesengsaraan hidup.
103

 

Dalam bidang keturunan (an-nasl), anak harus 

mendapatkan garis nasab/keturunan dari leluhurnya dan 

pemeliharaan terhadap ketersambungan keturunannya 

itu, sehingga terpenuhi kebutuhan d}aru>ri>nya yang berupa 

“mendapatkan leluhurnya (ayah) dan ibunya” dan 

terhindar dari mafsadah karena ketiadaan keturunan dari 

leluhurnya, yaitu terputusnya jalur nasab ke atas yang 

berakibat tidak mendapatkan pemeliharaan dan 

perlindungan pada dirinya untuk mewujudkan mas}lah}ah 

d}aru>ri> us}u>l al-khamsah.
104

 

Adapun jika ditinjau dari macam-macam maqa>s}id 

asy-syari>’ah sebagaimana pendapat Ibnu ‘Assu >r tentang h}ifz} 
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an-nasl ini termasuk maqa>s}id asy-syari>’ah al-kha>s}s}ah, karena 

memang ruang lingkupnya di bidang pernikahan 

(munakahat).
105

 Akan tetapi kalau ditinjau dari segi ruang 

lingkup berlakunya hak-hak anak dan orangtua sebagai hak 

asasi manusia, maka h}ifz} an-nasl ini termasuk maqa>s}id asy-

syari>’ah al-‘a>mmah.
106

 

Terkait dengan teori maqa>s}id asy-syari>’ah sebagai 

metode penetapan hukum, dapat diuraikan bahwa 

berdasarkan paparan tersebut di atas yaitu tentang tujuan dari 

keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 

sebagaimana terurai dalam bab IV huruf A sub-bab 2 yang 

secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu memberi 

penegasan adanya pengakuan hukum terhadap hubungan 

hukum berupa hak dan kewajiban keperdataan secara timbal 

balik antara anak luar nikah, ayah biologis dan ibu yang 

disebabkan adanya “hubungan darah” antara anak tersebut 

dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya yang dapat 

dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ alat 

bukti lain yang sah secara hukum walaupun anak tersebut 

lahir di luar nikah yang sah, apabila dihubungkan dengan 

maqa>s}id asy-syari>’ah tentang h}ifz} an-nasl maka terlihat 

bahwa tujuan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut 
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sejalan dengan maqa>s}id asy-syari>’ah tentang h}ifz} an-nasl 

sebagaimana terurai di atas, yaitu dengan adanya penasaban 

anak luar nikah kepada ayah biologisnya dapat menjamin 

terwujudnya kemaslahatan d}aru>ri>  bagi anak, ayah dan 

ibunya. 

Demikian juga jika tujuan keputusan Mahkamah 

Konstitusi tersebut dilihat dari segi macam-macam maqa>s}id 

asy-syari>’ah sebagaimana pendapat Ibnu ‘Assu >r
107

 juga 

sejalan, karena tujuan keputusan Mahkamah Konstitusi 

tersebut berlaku pada ranah hukum keluarga yang ini berarti 

dalam hukum Islam termasuk maqa>s}id asy-syari>’ah al-

kha>s}s}ah yang berlaku dalam bidang munakahat. Selanjutnya 

apabila tujuan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut 

dilihat dari segi berlakunya sebagai hak asasi manusia yang 

menurut Syamsul Anwar masuk pada jenjang nilai dasar 

ajaran Islam,
108

 maka di dalam hukum Islam maqa>s}id asy-

syari>’ahnya termasuk maqa>s}id asy-syari>’ah al-‘a>mmah yaitu 

berlaku umum. 

Di samping itu penasaban anak luar nikah dengan 

ayah biologisnya oleh Mahkamah Konstitusi juga sejalan 

dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam, yaitu: 
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(1) Prinsip keadilan. 

Hal ini sesuai dengan surat al-Maidah (5) ayat 8 

yang berbunyi: 

             

                    

                    

     

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi 

orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) 

karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah 

sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, 

mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku 

adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan 

bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
109

 

 

Dalam ayat tersebut yaitu kata “اِْعِدلُْوا” „iba>rat an-

nas}-nya adalah bahwa Allah memberikan penegasan 

kepada orang-orang yang beriman supaya berlaku adil 

kepada siapapun, termasuk dalam hal penasaban anak, 

walaupun kejadiannya tidak disukai karena anak tersebut 

lahir di luar pernikahan. Oleh karena itu, demi 

menegakkan keadilan anak harus dinasabkan kepada 

ayah dan ibunya. 
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(2) Prinsip anak adalah keturunan ayah dan ibu. 

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat 

an-Nisa‟ (4) ayat 1 yang berbunyi: 

                   

                  

                  

    

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu 

yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari 

padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada 

keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan 

perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah 

yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling 

meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan 

silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 

mengawasi kamu”.
110

 

 

Muhammad „Abduh dalam tafsi>r al-Mana>r 

mengatakan bahwa ayat tersebut memberi penjelasan 

tentang asal mula kejadian manusia yang pada awalnya 

berasal dari pasangan Adam dan Hawa. Dan untuk 

generasi selanjutnya, manusia tercipta dari hubungan 

darah pasangan suami istri.
111

 

Sedangkan Ibnu Kas\i>r dalam tafsi>r al-Qur’a>n al-

‘ad}i>m mengatakan bahwa manusia diciptakan dari 
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pasangan Adam dan Hawa. Dari keduanya Allah 

mengembangbiakkan menjadi laki-laki dan perempuan 

yang banyak dan menebarkannya di berbagai belahan 

bumi dengan perbedaan golongan, sifat-sifat genetik, 

warna kulit dan bahasa yang melekat pada mereka.
112

 

Selanjutnya, menurut beliau untuk menunjukkan 

kemahakuasaan-Nya dalam konteks penciptaan manusia, 

Allah menciptakan manusia dengan empat cara: 1) 

penciptaan Adam dari tanah liat tanpa ayah dan ibu, 2) 

penciptaan Hawa dari laki-laki tanpa perempuan, 3) 

penciptaan Isa bin Maryam dari perempuan tanpa lak-

laki, dan 4) penciptaan manusia normal pada umumnya 

dari laki-laki dan perempuan.
113

 

Al-Qurt}u>bi> dalam tafsi>r al-Qurt}u>bi> menjelaskan 

bahwa manusia diciptakan dari pasangan suami istri, 

yaitu Adam dan Hawa sebagai induk manusia. Kemudian 

dari pasangan Adam dan Hawa Allah membiakkan 

manusia menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak 

sekali, yaitu 40 orang anak laki-laki dan perempuan dari 

20 kehamilan yang dalam setiap kehamilan lahir 

pasangan laki-laki dan perempuan. Dari 20 pasang 
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dengan perkawinan silang tersebut berkembangbiak 

sehingga jumlah manusia menjadi sangat banyak seperti 

saat ini.
114

 

Sementara itu Ah}mad Must}afa> Al-Mara>gi> dalam 

tafsirnya mengatakan bahwa ayat tersebut menjelaskan 

bahwa manusia diciptakan dari pasangan Adam dan 

Hawa. Kemudian Allah mengembangbiakkan dari 

keduanya dua jenis manusia yaitu jenis kelamin laki-laki 

dan perempuan (tidak ada jenis waria/khuntsa yang 

dihukumi berdasarkan kecondongannya pada jenis yang 

mana), menjadikan seluruh keturunan manusia dari 

pasangan suami istri yaitu laki-laki dan perempuan. 

Sehingga seluruh garis keturunan manusia senantiasa 

dilahirkan dari pasangan laki-laki dan perempuan.
115

 

Ar-Ra>zi> memberikan penjelasan bahwasanya 

manusia awal mulanya diciptakan dari pasangan Adam 

yang diciptakan dari saripati tanah dan Hawa yang 

diciptakan dari tulang rusuk Adam bagian kiri paling 

bawah. Kemudian dari air sperma keduanya Allah 

menciptakan anak cucu (generasi/keturunan) manusia 
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dan begitulah seterusnya bahwa setiap manusia tercipta 

dari pertemuan sperma laki-laki dan ovum perempuan.
116

 

Dari beberapa pendapat ahli tafsir seperti tersebut 

di atas maka berdasarkan keumuman ayat dapat diambil 

kesimpulan, bahwa keberadaan seorang anak secara 

mutlak berasal dari ayah dan ibunya, yaitu pertemuan 

antara sperma laki-laki dan ovum perempuan. Meskipun 

hal ini baru dapat diketahui secara ilmiah sejak abad 

20,
117

 akan tetapi satu hal yang pasti bahwa ini adalah 

sunnatullah yang tidak dapat dipungkiri dan akan tetap 

berlaku selamanya hingga akhir zaman.  Oleh karena itu, 

agar sejalan dengan prinsip tersebut penasaban anak luar 

nikah supaya dinasabkan dengan ayah dan ibunya, bukan 

kepada ibunya saja. 

(3) Prinsip kesucian anak.  

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT., dalam 

surat al-An‟am (6) ayat 164 yang berbunyi: 

...                

   ...  
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“…dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan 

kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri, dan 

seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang 

lain...."118 

 

Al-Qurt}u>bi> menjelaskan bahwa seseorang akan 

memikul beban dosa dari perbuatannya sendiri-sendiri 

baik di dunia atau di akhirat. Tidak ada seseorang yang 

dibebani beban dosa yang dilakukan oleh orang lain. Hal 

ini tidak berkaitan dengan “ih}sa>n” yaitu perbuatan yang 

pahalanya bisa berkembang jika ada orang lain yang ikut 

melakukannya, dan tidak pula berkaitan dengan “ifsad” 

yaitu perbuatan yang jika diikuti oleh orang lain, maka 

dia juga akan ikut merasakan dosanya dikarenakan dia 

yang mengawali perbuatan tersebut.
119

 

Selain itu, prinsip kesucian anak juga sesuai 

dengan Hadits Nabi yang berbunyi: 

َما ِمْن َمْوُلوٍد ِإَلَّ يُوَلُد َ َع  اْلِ ْطَرِة َ أَبَفَواُ  يَُفَهوِّدَدانِِي اَْويَُفَنصِّدرَانِِي اَْو 
 مُيَ ِّدَسانِيِ 

 

“Tidak ada anak yang dilahirkan, melainkan dilahirkan 

dalam keadaan suci, maka ayah dan ibunyalah yang 

menjadikannya yahudi, nasranai atau majusi”. 

 

Ibnu H{ajar mengatakan bahwa setiap anak yang 

dilahirkan adalah dalam keadaan “fitrah/suci”. Kata 
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“suci” diartikan sebagai “beragama Islam” dan 

orangtuanya memegang peranan apakah anak akan tetap 

beragama Islam ataukah menjadikannya Majusi, Nasrani, 

atau Yahudi. Selain itu kata “fitrah” juga diartikan 

dengan “tidak mempunyai dosa” karena belum pernah 

berbuat kesalahan, sehingga apabila anak tersebut 

meninggal sesaat setelah dilahirkan atau sampai dia bisa 

berkata-kata, maka anak tersebut akan masuk surga.
121

 

An-Nawawi Mengatakan bahwa hal tersebut berlaku 

juga pada anak-anak orang musyrik ketika anak-anak 

tersebut belum mencapai masa akil baligh. Karena Allah 

SWT. tidak akan memberikan “khit}a>b takli>f” kepada 

orang yang belum/tidak layak dikenai beban hukum. 

Sehingga apabila anak-anak itu meninggal sebelum akil 

baligh, maka akan tetap masuk syurga.
122

  

Dalam konteks ini peneliti mengambil ma‟na 

“suci dari dosa”, meskipun dia dilahirkan dari perbuatan 

zina yang dilakukan orangtuanya. Karena kelahiran dari 

hasil perbuatan zina bukanlah kehendaknya, sehingga dia 

tidak bisa dibebani hukum akibat dosa yang dilakukan 

oleh orangtuanya berupa tidak adanya nasab dengan 

ayahnya. 
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(4) Prinsip keturunan yang unggul. 

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam 

surat An-Nisa‟ (4) ayat 9 yang berbunyi:  

و                     

                     

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 

seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak 

yang lemah, yang mereka khawatir terhadap 

(kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah 

mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 

mengucapkan perkataan yang benar”.
123

 

 

Menurut beberap ulama‟ tafsir,
124

 ayat ini 

difahami terkait dengan orang yang hendak meninggal, 

yaitu agar meninggalkan harta yang cukup pada 

keturunannya. Namun Nabi mencegahnya dan 

menyarankannya bersedekah cukup dengan sepertiga 

hartanya saja, kemudian Nabi bersabda: 

ِإنََّ   ن تذر ورثت   غن اء خري من  ن َتَذَرُهْل َ اَلًة ...
 ...يَفَتَك َُّ وَن النَّاسَ 

“Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu 

dalam keadaan kaya (berkecukupan materi/sejahtera) itu 

akan lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka 

dalam keadaan miskin (terlantar) dan meminta-minta 

pada manusia”.
125
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Namun demikian apabila difahami secara 

komperhensif melalui isya>rat nas}-nya, ayat tersebut juga 

memberikan penegasan kepada kita supaya tidak 

mepunyai keturunan dengan kondisi lemah dalam arti 

luas. Artinya ayat ini memberikan penegasan supaya 

kaum muslimin mempunyai keturunan yang unggul dari 

berbagai segi. 

Hal ini didukung oleh hadits Nabi SAW: 

ثَفَنا  َبُو َبْكِر ْبُن َ ِ  َ ْ َبَة، َواْبُن ُ رَْيٍ،  َاََل  ثَفَنا َ ْبُد اهلِل : َحدَّ َحدَّ
ْبُن ِإْدرِيَس، َ ْن َربِ مَلَة ْبِن ُ ْثَناَن، َ ْن حُمَنَِّد ْبِن ََيََْي ْبِن 

 َاَا َرُسوُا اهلِل َ عَّ  : َحبَّاَن، َ ِن اِْلَْ رَِج، َ ْن َ ِ  ُهَريَفَرَة،  َااَ 
ٌر َوَ َح ُّ ِإىَل اهلِل ِمَن  :اهللُ َ َعْ ِي َوَسعَّلَ  اْلُنْؤِمُن اْلَ ِويُّ، َخ َفْ

 …اْلُنْؤِمِن الضَّمِل يِ 
 

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu „anhu, beliau berkata: 

Rasûlullâh SAW., bersabda: “Mukmin yang kuat lebih 

baik dan lebih dicintai Allâh Azza wa Jalla daripada 

mukmin yang lemah”... 

 

Hadits tersebut juga memberikan penegasan 

bahwa orang mu‟min yang kuat (unggul) lebih disukai 

Allah daripada orang mu‟min yang lemah. Mu‟min yang 

kuat (unggul) maksudnya adalah mu‟min yang terpenuhi 

kelima kebutuhan d}aru>ri>-nya, mencakup agama, jiwa, 
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An-Nasa >’i>, ‘Amal al-Yaum wa al-Lailah, (Beirut: Ar-Risa>lah, 1987), hlm. 401. Lihat 

juga Abu> Ja’far at-T{ah}a>wi>, Syarh} Musyki>l al-A<s\ar, Juz I, (Beirut: Ar-Ris>alah, 1994), hlm. 236-

237. 
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akal, keturunan, dan hartanya.
127

 Anak yang unggul 

adalah anak yang memiliki dan bernasab kepada ayah 

dan ibunya. Oleh karena itu agar anak luar nikah bisa 

menjadi anak yang unggul, maka harus dinasabkan 

kepada ayah dan ibunya. 

Selain itu meninggalkan (membiarkan) mereka 

dalam keadaan lemah, akan membahayakan bagi 

pertumbuhan dan perkembangan fisik dan non-fisik 

mereka, terlebih saat mereka masih dalam masa 

pengampuan. Hal ini berarti bertentangan dengan hadits 

Nabi yang berbunyi: 

ثَفَنا حُمَنَُّد ْبُن ََيََْي  َااَ  ثَفَنا َ ْبُد الرَّزَّاِا  َااَ : َحدَّ  َنَفَبأَنَا : َحدَّ
، َ ْن ِ ْكرَِمَة، َ ِن اْبِن َ بَّاٍس،  َااَ  : َممْلَنٌر، َ ْن َ اِبٍر اْْلمُْلِ يِّد

  «ََل َضَرَر َوََل ِضرَارَ »:  َاَا َرُسوُا العَِّي َ عَّ  اهللُ َ َعْ ِي َوَسعَّلَ 

Dari Ibnu „Abbas Radhiyallahu ‟anhu berkata: Bahwa 

Rasulullah SAW., bersabda: “Tidak boleh membuat 

kerusakan pada diri sendiri dan tidak boleh membuat 

kerusakan pada orang lain" (HR: Ah}mad dan Ibnu 

Ma>jah dari Ibnu ‘Abbas). 

Hadits tersebut ‘ibarat nas-nya adalah dilarang 

membuat madharat (mafsadah) baik kepada diri sendiri 

maupun kepada orang lain. Terkait dengan anak luar 

nikah agar tidak menjadikan madharat kepada anak 
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(Yogyakarta: ACADEMIA, 2012), hlm. 283. 
128
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tersebut, maka anak harus dinasabkan kepada ayah dan 

ibunya. 

(5) Prinsip pencegahan perzinaan. 

Prinsip ini sejalan dengan surat al-Isra‟ (17) ayat 

32, yang berbunyi: 

                     

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya 

zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu 

jalan yang buruk”.
129

 

 

‘Iba>rat an-nas} ayat ini adalah larangan 

(keharaman) melakukan perbuatan zina, yang merupakan 

sejelek-jelek perbuatan. 

Kelahiran anak di luar nikah pada umumnya bagi 

ayah dan ibunya merupakan hal yang tidak dikehendaki 

karena  merupakan sebuah „aib besar, dalam kedaaan 

demikian apabila anak itu dinasabkan kepada ayah 

biologisnya, dan dibebankan kepadanya tanggungjawab 

terhadap anak itu, maka secara logika akan mempunyai 

dampak terhadap pencegahan praktek perzinaan. Sebab 

secara logika dalam keadaan seperti tersebut di atas 

orang laki-laki ketika akan melakukan zina akan berpikir 

seribu kali dan pada gilirannya tidak jadi melakukan zina 

                                                           
129

Depag RI, Al-Qur‟an…, hlm. 429. 



228 
 

mengingat adanya penasaban dan tanggungjawab serta 

„aibnya diketahui oleh masyarakat luas. 

(6) Prinsip kekerabatan bilateral. 

Sebagaimana isi keputusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 46/PUU-VIII/2010 bahwa anak zina dinasabkan 

kepada ayah dan ibunya. Bentuk penasaban semacam itu 

adalah bentuk penasaban berdasarkan kekerabatan 

parental bilateral.
130

Adapun yang dimaksud dengan 

sistem kekerabatan parental bilateral adalah sistem 

kekerabatan yang hubungan keluarga bisa didasarkan 

pada garis keturunan ayah (laki-laki) dan dapat pula 

kepada ibu (perempuan). Disebut pula hubungan 

kekeluargaan yang dihubungkan kepada ayah dan ibu, 

seperti Bugis, Sunda dan Jawa.
131

 

Ciri-ciri kekerabatan parental/bilateral 

sebagaimana yang dinyatakan oleh Khairuddin Nasution 

adalah dari segi perkawinan bentuknya bisa endogami 

yakni perkawinan antar individu dalam satu suku/klan/ 

marga dan bisa juga eksogami yakni perkawinan dengan 

orang di luar suku/klan/marga.
132

Sedangkan sistem 

kewarisannya dengan sistem kewarisan individual. 
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131
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Adapun sistem kewarisan individual adalah sistem 

kewarisan dimana ahli waris mendapat bagian waris dan 

menjadi hak miliknya secara penuh.
133

 Ciri-ciri sistem 

kewarisan individual adalah: a) harta peninggalan dapat 

dibagikan kepemilikannya kepada ahli waris seperti 

bilateral Jawa, b) bahwa ahli waris sama-sama 

mempunyai hak waris baik laki-laki maupun 

perempuan.
134

 

Lebih lanjut beliau menjelaskan tentang 

kekerabatan dalam Islam sebagai berikut:
135

 dalam hal 

perkawinan yang menyangkut wanita-wanita yang haram 

untuk dinikahi adalah berdasarkan surat an-Nisa (4) ayat 

22 yang berisi larangan menikahi ibu tiri, an-Nisa‟ (4) 

ayat 23 berisi larangan menikahi: 1) ibu, 2) anak 

perempuan, 3) saudari, 4) saudari ibu (bibi), 5) saudari 

ayah, 6) keponakan dari saudara, 7) keponakan dari 

saudari, 8) ibu sesusan, 9) saudari sesusuan, 10) mertua, 

11) anak tiri, 12) menantu, 13) mengumpulkan dua 

bersaudara dalam satu waktu. Kemudian an-Nisa‟ (4) 

ayat 24 berisi kebolehan menikahi wanita selain yang 

telah disebutkan. 
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Berdasarkan ayat yang berbicara tentang wanita 

yang haram dinikahi tersebut dapat disimpulkan dua hal: 

Pertama, Islam membolehkan perkawinan endogami, 

yaitu boleh menikah antara dua orang saudara sepupu 

baik dari garis ayah (laki-laki) maupun dari garis ibu 

(perempuan). Kedua, Islam juga membolehkan 

perkawinan eksogami, yaitu perkawinan antara dua orang 

yang mempunyai garis keturunan yang berbeda, baik dari 

garis ayah (laki-laki) maupun garis ibu (perempuan). 

Sehingga kesimpulannya adalah ciri-ciri perkawinan 

Islam sama dengan ciri-ciri sistem perkawinan 

bilateral.
136

 Dalam hal kewarisan Islam dapat dilihat 

beberapa ayat yaitu: an-Nisa‟ (4) ayat 11, 12 dan 176. 

Dalam an-Nisa‟ (4) ayat 11 dapat disimpulkan bahwa 

Islam menjadikan anak laki-laki maupun perempuan 

menjadi ahli waris bagi orangtuanya, demikian juga ayah 

dan ibu menjadi ahli waris bagi anak yang mati punah. 

Kemudian dari an-Nisa‟ (4) ayat 12 dan 176 dapat 

disimpulkan bahwa saudara menjadi ahli waris bagi 

saudara yang punah, baik laki-laki maupun perempuan. 

Kesimpulan dari seluruh ayat yang berbicara 

tentang waris ada dua: Pertama, Islam memberikan hak 
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waris kepada anak dan orangtua, baik laki-laki maupun 

perepuan. Kedua, harta waris adalah menjadi hak milik 

ahli waris. Kesimpulan berikutnya adalah: 1) jika 

dibandingkan antara ciri-ciri kewarisan individual 

dengan ciri-ciri kewarisan Islam, maka keduanya 

memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu sama-sama 

menetapkan harta waris menjadi hak milik ahli waris, 2) 

sama-sama memberikan hak waris kepada laki-laki dan 

perempuan, 3) dua ciri tersebut adalah ciri sistem 

kewarisan bilateral. Dengan demikian dapat disimpulkan 

dari nas}-nas} al-Qur‟an tersebut baik yang menyangkut 

sistem perkawinan maupun sistem kewarisan, bahwa 

sistem masyarakat yang hendak dibangun Islam adalah 

masyarakat dengan kekerabatan bilateral.
137

 Oleh karena 

itu jika anak luar nikah hanya dinasabkan kepada ibunya 

saja, maka hal itu tidak mencerminkan sistem 

kekerabatan bilateral sebagaimana dikehedaki oleh 

agama Islam. 

Setelah dilakukan analisa secara perbandingan dari segi 

maqa>s}id asy-syari>’ah, penasaban anak luar nikah antara 

dinasabkan kepada ibunya saja dengan dinasabkan kepada ayah 

dan ibunya, menurut peneliti sisi mas}lah}ah-nya jauh lebih kuat 
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apabila anak dinasabkan kepad ayah dan ibunya. Oleh karena itu, 

berdasarkan tinjauan maqas}id asy-syari>’ah, maka anak luar nikah 

nasabnya harus ditetapkan pada ayah dan ibunya. 

 

2) Hukum Positif. 

Terkait dengan hal penasaban anak dalam hukum positif 

dapat dilihat dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28B angka 

2 yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 

tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi”. Kekerasan tersebut baik fisik 

ataupun non fisik yang berasal dari keluarga, masyarakat, ataupun 

lingkungannya yang membahayakan pertumbuhan dan 

perkembangannya. Perlindungan ini ditujukan demi “kepentingan 

terbaik bagi anak” di masa yang akan datang.
138

 Artinya, agar 

anak terhindar dari kekerasan dan diskriminasi maka anak harus 

dinasabkan kepada ayah dan ibunya. 

Demikian juga dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan anak Pasal 7 (1) disebutkan bahwa: 

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

dibesarkan, dan diasuh oleh orang  tuanya sendiri”. Penjelasan 

Pasal 7 (1) UU perlindungan Anak mengatakan bahwa: 

“Ketentuan mengenai hak anak untuk mengetahui siapa orang 
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tuanya, dalam arti asal-usulnya (termasuk ibu susuannya), 

dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan 

hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, 

sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya, 

dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang 

tuanya”. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia Pasal 56 juga disebutkan: “Hak untuk 

mengetahui siapa orang tuanya dan hak untuk dibesarkan dan 

dipelihara sendiri oleh orang tuanya. 

Dari ketiga Undang-undang tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa dalam tatanan hukum positif yang berlaku di Indonesia 

terdapat penekanan bahwa “nasab anak harus disambungkan 

dengan orangtuanya”, yaitu ayah dan ibunya. 

 

3) Cara Penetapan Nasab 

Penetapan nasab anak luar nikah kepada ibu dan ayah 

biologisnya berdasarkan “hubungan darah” sesuai dengan putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang 

penasaban anak luar nikah dengan ayah biologisnya. Terkait 

dengan isi keputusan yaitu “anak yang dilahirkan di luar nikah 

mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga 

ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat 

dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ alat 
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bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah 

termasuk hubungan keperdataan dengan ayahnya dan keluarga 

ayahnya”. 

Penentuan adanya “hubungan darah” dengan 

menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi ini (lewat tes 

DNA: Deoxyrido Nucleic Acid) sangat strategis, yaitu dalam 

rangka untuk mengetahui dengan akurat dan jelas siapa ayah 

biologis anak luar nikah tersebut. Kemudian setelah dapat 

diketahui siapa ayah anak tersebut baru dapat ditentukan 

nasabnya. 

Keakurasian tes DNA ini juga dapat menepis keraguan 

sebagian ulama‟ yang tidak setuju dengan penasaban anak luar 

nikah dengan ayah biologisnya dengan alasan adanya 

kekhawatiran bahwa wanita sebagai ibu anak tersebut telah 

berzina dengan laki-laki lebih dari satu orang yang 

mengakibatkan percampuran nasab (ikhtila>t} an-nasab). Sebab 

tidak dimungkinkan terjadi pembuahan oleh sperma dari dua 

sumber yang berbeda meskipun persetubuhan dilakukan dalam 

satu waktu. 

Dalam hukum Islam cara menetapkan nasab bagi anak luar 

nikah dikenal dengan istilah istilh}a>q, yaitu “permintaan 
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menghubungkan nasab seorang anak dengan seseorang”.
139

 Sudah 

barang tentu permintaan istilh}a>q tersebut ditujukan kepada 

Negara (sult}an) yang dalam prosedurnya memerlukan pembuktian 

dengan alat-alat bukti yang sah. Pembuktian tersebut pada masa 

Nabi salah satunya melalui teori qiya>fah (kemiripan) yang 

berguna untuk mengidentifikasi kemiripan seseorang yang masih 

ada hubungan kekerabatan melalui telapak kakinya atau anggota 

tubuh lainnya.
140

 Teori qiya>fah ini bisa jadi sebagai embrio dari 

tes DNA dalam menetapakan nasab seseorang dalam dunia 

modern. Bahkan tes DNA ini memiliki rincian yang lebih detail 

daripada qiya>fah, karena ada beberapa aspek sub anatomi yang 

diperbandingkan secara terstruktur. 

Sehubungan dengan telah diketahuinya secara akurat siapa 

ayah biologis anak tersebut melalui tes DNA, apabila 

dibandingkan dengan ajaran istilh}a>q 141
 terkait dengan anak 

temuan (anak laqi>t}) bahwa anak temuan yang tidak jelas siapa 

orangtuanya menurut hukum Islam bisa dinasabkan kepada orang 

yang menemukan, maka penasaban anak luar nikah yang jelas 

diketahui siapa ayahnya lewat tes DNA juga dapat dilakukan. 
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Artinya, penentuan nasab anak luar nikah kepada ayah 

biologisnya juga dapat ditentukan dengan sistem/metode 

istilh}a>q.
142

 

Berdasarkan argumentum a fortheory (mafhu>m 

muwa>faqah), jika anak yang tidak memiliki nasab yang jelas saja 

bisa dinasabkan kepada orang yang mengakuinya melalui 

istilh}a>q, maka anak yang sudah jelas ayah biologisnya juga bisa 

dinasabkan kepada ayah biologisnya tersebut. Hal ini tidak lain 

adalah dalam rangka menggapai tujuan hifz} an-nasl (perlindungan 

terhadap anak).
143

 

Dalam tatanan hukum positif yang berlaku di Indonesia 

untuk menetapkan nasab anak luar nikah adalah melalui prosedur 

penetapan asal-usul anak lewat keputusan pengadilan. Hal ini 

didasarkan pada pasal 44 ayat (2) Undang-undang Perkawinan 

yang berbunyi: “Pengadilan memberikan keputusan tentang 

sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan”. 

Dan untuk pembuktiannya diatur dalam pasal 55 ayat (1) yang 

berbunyi: “Asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akte 

kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat 
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berwenang. Apabila tidak ada akte kelahiran yang sah, maka 

ketentuannya sebagaimana ayat (2): “Bila akte kelahiran tersebut 

dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat 

mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah 

diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang 

memenuhi syarat. 

Selain itu juga dalam pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) juga disebutkan bahwa: “asal-usul seorang anak 

hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran atau alat bukti 

lainnya”. Alat bukti lain di sini adalah bukti-bukti berdasarkan 

ilmu pengetahuan dan/teknologi yang secara hukum dapat 

diterima dan memenuhi syarat. 

Berdasarkan analisa hukum Islam dan hukum positif di 

Indonesia, peneliti menemukan sebuah fakta hukum bahwa setelah 

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

tentang nasab anak luar nikah, di Indonesia keberadaan anak secara 

sah dan secara hukum dapat diperoleh dengan perkawinan sah dan 

bisa juga lewat keputusan pengadilan bagi anak luar nikah. Sebab 

sebagaimana dijelaskan di atas bahwa anak luar nikah untuk dapat 

diakui oleh Negara sebagai anak sah, maka prosedurnya harus lewat 

keputusan pengadilan dengan adanya bukti-bukti yang mendukung 

penasaban anak tersebut dengan ayah biologisnya. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 
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1) Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. 

No Nikah Hubungan Predikat 

anak 

Nasab Diperoleh 

lewat 

1 Ada Halal Suci Hakiki dan 

hukmi 

Pernikahan 

2 Tidak 

ada 

Haram Suci Hakiki - 

2) Sesudah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. 

No Nikah Hubungan Predikat 

anak 

Nasab Diperoleh 

lewat 

1 Ada Halal Suci Hakiki dan 

hukmi 

Pernikahan 

2 Tidak 

ada 

Haram Suci Hakiki dan 

hukmi 

Keputusan 

pengadilan 

Agama 

Dari penjelasan tabel di atas dapat difahami, bahwa sebelum 

putusan Mahkamah Konstitusi NOmor 46/PUU-VIII/2010 anak luar 

nikah secara hukum tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya. 

Dan setelah adanya putusan MK tersebut anak luar nikah dapat 

dinasabkan kepada ayah biologisnya, namun harus lewat putusan 

pengadilan.  

 

b. Kelembagaan Mahkamah Konstitusi. 

1) Hukum Islam. 

Telah dipaparkan dalam bab II bahwa pengertian siya>sah 

syar’iyyah, menurut Abdul Wahha>b Khalla>f sebagaimana yang 

dikutip oleh Team Penyusun Ensiklopedi Hukum Islam adalah 

sebagai “wewenang penguasa dalam mengatur kepentingan-

kepentingan umum dalam Negara Islam, sehingga terjamin 
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kemaslahatan dan terhindar dari segala kemadharatan, dalam batas-

batas yang ditentukan syari‟at dan kaidah-kaidah umum yang 

berlaku, sekalipun upaya ini tidak sejalan dengan ijtihad para 

ulama‟”. Kepetingan umum yang dimaksud adalah segala peraturan 

dan perundang-undangan Negara, baik yang berkaitan dengan 

hubungan negara dan rakyatnya (urusan dalam negeri) maupun 

hubungan negara dengan negara lain (hubungan luar negeri). 

Dalam siya>sah syar‟iyyah pihak penguasa berhak untuk mengatur 

segala persoalan negara (Islam) sejalan dengan prinsip pokok yang 

ada dalam agama.
144

 

Dalam pemikiran hukum Islam (fiqih) dikenal juga istilah 

siya>sah syar‟iyyah. Adapun yang dimaksud oleh para ahli fiqih 

dengan istilah ini adalah penetapan hukum yang didasarkan pada 

kemaslahatan dan kepentingan umum.
145

 Oleh sebab itu istilah 

siya>sah syar‟iyyah ini sangat erat hubungannya dengan maqa>s}id 

asy-syari>’ah (tujuan yang hendak dicapai dalam penetapan hukum). 

Penetapan hukum dalam siya>sah syar‟iyyah ini yang hendak 

dicapai adalah kemaslahatan umat dalam rangka menuju 

kebahagiaan dan kesejahteraan bersama.
146

 Negara dalam 

merealisir kemaslahatan bersama maka dikenal dengan kaidah: 
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Team Penyusuan, Ensiklopedi…, hlm. 1626. 
145

Muhammad Hamidulloh, Pengantar Studi Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 

150. 
146

Team Penyusuan, Ensiklopedi…, hlm. 1626. Lihat juga Satjipto Raharjo, Membedah 

Hukum Progresif, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 10-11 dan Lili Rasjid dan Ira Thania Rasjid, 

Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 64. 
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 تصّرف اْلمام  ع  الرا  ة منوط بااصع ة

“Tindakan imam terhadap kepentingan rakyatnya harus dikaitkan 

dengan kemaslahatan”.
147

 

 

Terkait subyek dan obyek dalam siya>sah syar‟iyyah
148

 ini, 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a) Bahwa yang menjadi subyek adalah penguasa (sultan) yang 

membuat aturan/kebijakan. Dalam hal substansi yang dibahas 

adalah Mahkamah Konstitusi, yang merupakan unsur yudikatif 

atau al-sult}ah al-qad}a>>’iyyah. Secara kelembagaan apabila 

Mahkamah Konstitusi dibawa ke ranah hukum Islam, maka 

Mahkamah Konstitusi ini termasuk dalam bagian dari unsur 

pemerintahan (ulil amri) dalam bidang al-sult}ah al-qad}a>>’iyyah. 

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa’ (4) 

ayat 59: 

                     

                   

                        

"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 

                                                           
147

As-Suyu>t}i>, Al-Asyba>h wa An-Naz}a>ir, (Beirut: Da>r Al-Fikr, t.th.), hlm. 158. Lihat juga 

Asjmuni A. Rahman, Qaidah-Qaidah Fiqih, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 60, Mukhlis 

Usman, Kaedah-kaedah Ushuliyah dan Fiqhiyah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 

150, Imam Musbikin, Qawa‟id al-Fiqhiyyah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 121 dan 

Muh. Adib Bisri, Al-Faraid al-Bahiyyah, terj. Ika Cahyawati Firdaus, (Kudus: Menara Kudus, 

1977), hlm. 39. 
148

Team Penyusun, Ensiklopedi…, hlm. 1626. 
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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".149 

 

Al-Mara>gi> menjelaskan bahwa “ulil amri” adalah 

pemerintah yang berkuasa, hakim, ulama‟, pemimpin pasukan, 

dan seluruh kepala pemerintahan dan tokoh masyarakat yang 

mana masyarakat senantiasa kembali kepada mereka dalam 

segala permasalahan, kebutuhan dan kemaslahatan umat. Jika 

mereka memutuskan suatu perkara (peraturan perundang-

undangan) maka wajib hukumnya untuk mentaati hal tersebut. 

Syaratnya mereka haruslah orang-orang terpercaya dan tidak 

menentang ketentuan hukum Allah dan Rasul-Nya, serta sesuai 

dengan kapasitas (jabatan) mereka.
150

 

Ima>m Zamakhsyari> mengatakan bahwa ayat ini 

berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu perintah kepada ulil 

amri (para penguasa/pemerintah/pejabat yang berwenang) 

untuk berlaku amanah dan adil dalam memutuskan perkara 

umat. Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada manusia agar 

mentaati “ulil amri” yaitu para penguasa/pemerintah yang 

amanah dan adil tersebut, menjalankan ketetapan/peraturan 

yang mereka buat dan melarang manusia membangkang pada 

mereka. Kewajiban taat pada penguasa tersebut sebagaimana 
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Depag RI, Al-Qur‟an…, hlm, 128. 
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Al-Mara>gi>, Tafsi>r…, hlm. 231. 
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kewajiban ketaatan pada khulafa ar-rasyidin dan para tabi‟in 

sebagai penguasa sepeninggal Nabi SAW. Dalam sebuah 

hadits
151

 disebutkan bahwa dengan mentaati penguasa berarti 

sama dengan mentaati Nabi SAW., dan dengan mentaati Nabi 

berarti telah mentaati Allah SWT.
152

 

Menurut Muhammad „Abduh dan Muhammad Ra>syid 

Rid}a>, “ulil amri” adalah para pemegang otoritas pemerintahan 

di sebuah Negara yang terdiri atas penguasa, para hakim, 

ulama‟ komandan militer, dan pemuka masyarakat yang 

menjadi rujukan umat dalam hal-hal yang menjadi 

kemaslahatan umum. 
153

 

Dalam ruang lingkup siya>sah syar’iyyah, Mahkamah 

Konstitusi adalah ulil amri
154

 yang kewenangannya pada 
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Hadits yang dimaksud adalah hadits muttafaq „alaih riwayat Abu> Hurairah, yaitu 

Bukha>ri> dari A’raj dan Muslim dari dari A’raj dan Abi> Sala>mah, yang berbunyi:  

من   ا ىن   د   اع العَّي ومن  صاين » النيب  ع  العَّي  ع ي وسعل  اا: روي  ن ا  هريرة رضي اهلل  ني  اا
 «  ا ىن ومن يملص  مريى   د  صاين   د  ص  العَّي، ومن يطع  مريى   د

Al-Bukha>ri>, S}ah}i>h}…, hlm. 382. Lihat juga Muslim, S}ah}i>h…, hlm. 347.   
152

Zamakhsyari>, Al-Kasyf …, hlm. 523. 
153

Muhammad ‘Abduh, Tafsi>r…, hlm. 252. Lihat juga Team Penyusun, Ensiklopedi…, hlm. 

1842. 
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Ketaatan kepada pemerintah ini hukumnya adalah wajib, meskipun sultan/penguasa 

adalah orang yang bodoh atau fasiq, agar kepentingan umat Islam tidak tersia-siakan dan 

menghindari pertikaian karena perebutan kekuasaan serta menegakkan pundi-pundi agama. Dalam 

ranah syari‟at Islam, pengangkatan pemerintah (yang hukumnya adalah fardhu kifayah) dapat 

dilakukan dengan tiga cara, yaitu: a) baiat yang dilakukan oleh ahl al-h}ill wa al-‘aqd sebagaimana 

pemilihan Abu> Bakar, b) Wasiat atau rekomendasi sebagaimana pengangkatan Umar bin Khat}t{a>b, 

c) D{aru>ri> bi> asy-Syaukah atau kekuasaan de facto. Al-H{us}ni>, Kifa>yat al-Akhya>r Fi> H{illi Ga>yat al-
Ikhtis}a>r, (t.t: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), hlm. 258. Lihat juga Yusuf al-Qardlawi, 

Membumikan Syari’at Islam, terj. Muhammad Zakki dan Yasir Tajid, (Surabaya: Dunia Ilmu, 

1997), hlm. 104-105. Dalam konteks Negara Indonesia, maka ketaatan kepada presiden/perdana 

menteri/raja (as-sult}ah at-tanfi>d}iyyah/eksekutif), Dewan Perwakilan Rakyat (as-sult}ah at-
tasri>’iyyah/legislatif), dan Lembaga Peradilan seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah 

Konstitusi (as-sult}ah al-qad}a>’iyyah/yudikatif), disebut dengan waliyat al-amri d}aru>ri> bi> asy-
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bidang (as-sult}ah al-qad}a>iyyah) yang bertugas menjalankan 

kekuasaan kehakiman sesuai dengan kewenangannya yang 

dalam teori trias politica pada Negara demokrasi seperti 

Indonesia, lembaga tersebut disebut dengan istilah yudikatif. 

Selain itu berdasarkan amanat Undang-undang yang berlaku di 

Indonesia ditetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah 

lembaga kehakiman tertinggi yang tugas dan kewenangannya 

adalah menguji Undang-undang terhadap UUD 1945 dalam 

rangka mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 

putusannya bersifat final. 

b) Bahwa yang menjadi obyek adalah aturan hukum dan 

kebijakan. Dalam hal substansi yang dibahas adalah keputusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang berisi 

penetapan penasaban anak luar nikah dengan ayah biologisnya 

dan pengakuan hukum adanya hubungan hak dan kewajiban 

keperdataan secara timbal balik antara anak luar nikah dengan 

ayah biologis serta ibunya.
155

 

c) Tujuan diadakannya adalah untuk kemaslahatan 

besama/umum, yaitu kemaslahatan umum yang terkait dengan 

                                                                                                                                                               
Syaukah, yaitu pemimpin/penguasa darurat mengingat pada saat ini sangat sulit dan hampir tidak 

mungkin bisa menemukan seorang pemimpin yang memenuhi kriteria pemimpin secara layak. 

Selain itu Undang-Undang dan sistem ketatanegaraan di Indonesia tidak memungkinkan untuk 

menjalankan dua sistem pemerintahan lainnya. Tim Pembukuan Bahtsul Masa-iel (Kautsar), Santri 

Lirboyo Menjawab: Majmu‟ah Keputusan Bahtsul Masa-iel, (Kediri: Pustaka Gerbang Lama, 

2010), hlm. 354. 
155

Putusan Mahkamah Konstitusi, hlm. 32-33. 
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h}ifz} an-nasl bagi anak yang lahir di luar nikah (anak zina) di 

Indonesia. 

d) Aturan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip umum 

syari‟at Islam. Dalam substansi yang dibahas, aturan tersebut 

memenuhi syarat tidak bertentangan dengan prinsip umum 

syari‟at Islam. Karena sebagaimana telah diuraikan, tujuan dari 

keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 

mencerminkan perwujudan us}u>l al-khamsah sebagaimana yang 

dimaksud dalam mas}lah}ah d}aru>riyyah yang terkait dengan h}ifz} 

an-nasl yang menurut Syamsul Anwar tujuan dari keputusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah 

masuk pada kategori jenjang nilai-nilai dasar ajaran Islam.
156

 

Dalam kaitan luasnya kewenangan Negara dalam siya>sah 

syar‟iyyah, menyangkut kewenangan legislatif yaitu membentuk 

undang-undang, Negara mempunyai kewenangan untuk memilih 

salah satu pendapat mujtahid tertentu dari berbagai pandapat yang 

berbeda-beda yang didasarkan atas kemaslahatan bagi rakyatnya 

untuk kepentingan penyusunan perundang-undangan. Dalam hal ini 

terdapat qaidah: 

  حكل ااا ل ِف مسائل اْل تهاد ير ع ااَلف

 “Keputusan hakim/sultan dalam masalah-masalh hasil ijtihad 

dapat meniadakan persengketaan (khilafiyyah).
157
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Syamsul Anwar, Hukum…, hlm. 12-13. 
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Ajsmuni A. Rahman, Qaidah…, hlm. 70. Lihat juga Mukhlis Usman, Kaidah…, hlm. 

191. 
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Jadi ketika dalam suatu masalah terjadi perbedaan pendapat 

antar mujtahid, dalam rangka untuk kemaslahatan rakyatnya dan 

negara menganggap perlu untuk menyusun undang-

undang/peratuan/ hukum untuk hal itu, maka terhadap masalah 

yang diperselisihkan itu negara berhak/berwenang memilih salah 

satu pendapat yang berbeda tersebut, dan tidak menganggap 

berlaku pandapat yang lain.
158

 

Mengenai substansi yang dibahas yaitu penasaban anak luar 

nikah dengan ayah biologisnya ketika ibunya tidak terikat dalam 

suatu perkawinan dan bukan pula budak milik tuannya, 

sebagaimana diketahui para ulama‟ berbeda pendapat mengenai hal 

ini, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Ulama‟ yang tidak 

setuju bahwa anak hasil zina dinasabkan kepada ayah biologisnya 

adalah para ulama‟ madzhab empat dan ulama‟ madzhab az-

zahiriyyah.
159

 Sedangkan kelompok yang setuju atas penasaban 

tersebut
160

 adalah Umar ibn al-Khatab,
161

 Ali Ibn Abi Thalib, 

162
„Urwah bin Zubair, Salman ibn Yasar, Abu Hanifah, Hasan al-

Bashri, Ibnu Sirrin, An-Nakha‟i, Ishaq Ibn Rahawaih, Ibnu 

Taimiyyah, Ibnu al-Qayyim.
163
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Subroto, Ushul …, hlm. 128. 
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Nurul Irfan, Nasab…, hlm.120. 
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Team Penyusun, Ensiklopedi…, hlm. 113. 
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 Ibnu al-Qayim, Zad…, hlm. 216. 
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An-Nasa >’i>, Sunan…, 327. 
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Moh. Asri bin Zainal Abidin (Mufti Kerajaan Negeri Perlis Malaysia), dikutip dari  

Islamonline.net.drMAZA.com./home/?P:488@drMAZA.com.V.2.0mindatajdid., pada hari Rabu 

tanggal 16 September 2015 jam 18.40 WIB. Lihat juga Ahmad Abdul Majid Muhammad Mahmud 
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Mahkamah Konstitusi RI dalam putusannya Nomor 

46/PUU-VIII/2010 dalam rangka mengabulkan permohonan 

Judicial Review atas nama Machica Mochtar terhadap pasal 43 ayat 

(1) Undang-undang Perkawinan yang semula memuat ketentuan 

bahwa anak yang lahir di luar nikah hanya mempunyai hubungan 

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dirubah menjadi anak 

yang lahir di luar nikah mempunyai hubungan dengan ibunya dan 

keluarga ibunya dan ayah biologisnya serta keluarga ayahnya 

berdasarkan hubungan darah yang dapat dibuktikan dengan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan/ dengan alat bukti lain yang sah.
164

 

Apabila pendapat para ulama‟ megenai penasaban anak luar 

nikah dengan ayah biologisnya dihadapkan kepada putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut dapat 

dimaknai bahwa dengan kewenangan yang dimilikinya Mahkamah 

Konstitusi mengambil posisi memilih pendapat pada ranah 

khilafiyyah tersebut pada posisi pendapat yang setuju anak luar 

nikah dinasabkan kepada ayah biologisnya, terlepas apakah 

Mahkamah Konstitusi benar-benar memilih pendapat tersebut ada 

kesengajaan ataukah kebetulan. Pemahaman seperti ini menjadi 

penting, karena Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi 

Negara di bidang kehakiman/Yudikatif, memang mempunyai 

wewenang untuk memutuskan perkara dalam bentuk yang salah 

                                                                                                                                                               
Husain, Ahkam Walad al-Zina fi Fiqh al-Islami, Tesis jurusan fiqih dan Tasyri‟ Program 

Pascasarjana Universitas Najah Al-Wathaniyah, (Nablus: t.p, 2008), hlm. 68. 
164

Putusan Mahkamah Konstitusi., hlm 25-36. 
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satunya adalah mengambil/memilih suatu pendapat yang dinilai 

mengandung kemaslahatan bagi rakyatnya dalam ranah khila>fiyyah 

untuk kepentingan penetapan perundang-undangan sebagaimana 

telah disebutkan di atas dalam rangka mengadili pada tingkat 

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji 

Undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan yang dimaksud 

adalah bersumber dari UUD 1945 pasal 24C ayat (1) dan pasal 10 

ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-undang nomor 24 tahun 

2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan 

Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi, lembaran Negara RI tahun 2011 Nomor 70 tambahan 

lembaran Negara RI nomor 5226 selanjutnya disebut dengan 

Undang-undang Mahkamah Konstitusi serta pasal 29 ayat (1) huruf 

a sampai dengan d Undang-undang Nomor 48/2009 tentang 

kekuasaan kehakiman lambaran Negara RI tahun 2009 nomor 157. 

Tambahan lemabran Negara RI nomor 5076 selanjutnya disebut 

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. 

Dari uraian di atas berdasarkan prisnsip siya>sah syar’iyyah, 

pengambilan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2010 baik ditinjau dari segi kewenangan kelembagaan, tujuan 

penetapan, maupun isi ketetapannya maka bisa dikatakan hal tersebut 
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sudah sesuai dengan hukum Islam atau mendapatkan legalitasnya 

dalam hukum Islam. 

2) Hukum Positif. 

Berdasarkan aturan keberadaannya, putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak bertentangan dengan 

hukum positif di Indonesia. Karena Mahkamah Konstitusi memiliki 4 

(empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur 

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

berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 

putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap 

Undang-Undang Dasar, (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga 

negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, 

(3) Memutus pembubaran partai politik, dan (4) Memutus perselisihan 

tentang hasil pemilihan umum. Keempat hal tersebut juga didukung 

oleh pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang 

Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
165

Sedangkan 

kewajibannya adalah, Mahkamah Konstitusi berkewajiban memeriksa, 

mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau 

Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa 

pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana 

berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau pendapat bahwa 
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Keempat kewenangan ini diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, di bawah judul Bab 

IX tentang Kekuasaan Kehakiman, sedangkan ketentuan mengenai kewajiban memutus pendapat 

DPR dalam rangka tuntutan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur dalam Pasal 

7B ayat (4), yang merupakan bagian dari Bab III di bawah judul Kekuasaan Pemerintahan Negara. 
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Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai 

Presiden dan/ atau Wakil Presiden. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi 

merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah 

Agung serta lembaga peradilan lainnya.
166

 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.
167

 

Sehingga amar putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi 

memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dapat dijalankan 

sebagaimana putusan Mahkamah Agung. 

Berdasarkan legalitas yang diberikan UUD 1945 dan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka 

legalitas setiap putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan 

hukum yang tidak bisa diganggu gugat oleh lembaga Negara lainnya. 

Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 dapat berupa uji 

materil, menyangkut pengujian Undang-Undang yang berkenaan 

dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-

Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, dan/atau uji 
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Pasal 65 UU Nomor 24 Tahun 2003 ini selengkapnya berbunyi: “Mahkamah Agung tidak 

dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan 

oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Mahkamah Konstitusi”. 

LNRI Nomor 98 Tahun 2003.  
167

Dikutip dari www.mahkamahkonstitusi.go.id., Ibid. 
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formil, menyangkut pengujian Undang-Undang yang berkenaan 

dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk 

pengujian materiil. 

Berdasarkan paparan di atas, menurut hukum positif tentang 

legalitas Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 46/PUU-

VIII/2010 tentang penasaban dan penetapan hubungan keperdataan 

anak luar nikah dengan ayah biologisnya, maka berdasarkan aturan 

keberadaan Mahkamah Konstitusi telah sesuai. Karena dalam 

pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi berdasarkan atas 

konstitusi Negara Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang 

Dasar 1945, yaitu Pasal 28 B huruf 2: “Setiap anak berhak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. 

Sedangkan dalam mengawal konstitusi, apa yang dilaksanakan 

oleh Mahkamah Konstitusi (hukum acara formilnya) untuk memutus 

perkara tersebut juga telah tepat. Karena Mahkamah Konstitusi dalam 

memeriksa dan memutus perkara tersebut sudah sesuai dengan aturan 

konstitusi negara. Dalam hal ini adalah berdasarkan Pasal 24C ayat (1) 

UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
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70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, 

selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, 

selanjutnya disebut Undang-undang 48/2009), salah satu kewenangan 

konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan 

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-

Undang terhadap Undang-Undang Dasar. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan 

perspektif hukum Islam dan hukum positif, legalitas putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dari segi kewenangan dan 

kelembagaannya tidak bertentangan atau telah sesuai dengan ketentuan 

dan kewenangan yang diberikan kepadanya.  

 

2. Analisa terhadap hubungan keperdataan anak luar nikah dengan 

ayah biologisnya akibat penasaban atas putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menurut hukum Islam dan 

hukum positif. 

a. Hukum Islam. 

1) Analisa Nafkah. 

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2010 dan hasil analisa hukum Islam tentang penasaban anak 
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luar nikah dengan ayah biologisnya sebagaimana diuraikan 

sebelumnya, membawa konsekuensi yaitu memberikan penegasan 

adanya kewajiban ayah menurut hukum untuk memelihara setiap 

anak yang dilahirkan dari darahnya. Kewajiban di sini dalam 

bentuk perlindungan hak atas hak-hak dasar anak, baik terhadap 

ayahnya dan keluarga ayahnya maupun lingkungannya. Demikian 

juga menjamin masa depan anak, sebagaimana anak-anak pada 

umumnya, dan menjamin hak-hak anak untuk mendapatkan 

pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, biaya kehidupan, dan lain 

sebagainya dari ayahnya sebagaimana mestinya.
168

 Sudah barang 

tentu di sini adanya kewajiban ayah kepada anak tersebut berupa 

pemberian nafkah. 

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam kerangka teori 

bahwa nafkah adalah suatu pengeluaran yang biasanya 

dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau 

dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi 

tanggungjawabnya,
169

 namun demikian dalam syari‟at Islam 

mengenai nafkah ini mempunyai dua sasaran yaitu untuk diri 

sendiri dan untuk orang lain, yaitu mendahulukan untuk diri 

sendiri baru kemudian orang lain. Hal tersebut berdasarkan sabda 

Nabi SAW.,  

                                                           
168

Mukti Arto, Bahan Diskusi Hukum Hakim PTA Ambon tanggal 16 Maret 2012 yang 

disarikan dari putuan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm. 5. 
169

Team Penyusun, Ensiklopedi…, 1281. 
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َها،  َِ ْن َ َضَل »:  ُُثَّ  َااَ :...َ ْن َ اِبٍر،  َااَ  اْبَدْ  بِنَفْ ِسَ   َفَتَصدَّْا َ َع َفْ
َ ْيٌء َ ِِلَْهِعَ ،  َِ ْن َ َضَل َ ْن  َْهِعَ  َ ْيٌء  َِعِذي  َفرَابَِتَ ،  َِ ْن َ َضَل 

 َفبَفنْيَ َيَدْيَ  َوَ ْن مَيِ ِنَ  : يَفُ واُ « َ ْن ِذي  َفرَابَِتَ  َ ْيٌء  َفَهَكَذا َوَهَكَذا
 َوَ ْن ِ َاِل َ 

Dari Jabir ra. Berkata:…kemudian Nabi SAW., 

bersabda:“mulailah dengan diri engkau, kemudian baru 

bersedekahlah (bagi orang yang menjadi tanggungjawabmu), 

apabila masih tersisa dari harta itu maka untuk keluargamu, 

apabila masih tersisa maka untuk sanak kerabatmu dan 

seterusnya, yaitu untuk tetangga kanan dan kirimu.”. (HR. 

Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dan An-Nasai dari Jabir ibn 

Abdullah).
170

 

 

Hadits ini menurut ‘iba >rat nas}-nya memberikan penjelasan 

bahwa pemberian nafkah sesuai dengan prioritasnya, yaitu 

pertama untuk diri sendiri, kemudian kepada orang-orang yang 

menjadi tanggungjawabnya termasuk istri dan anak, kemudian 

baru kepada keluarga, sanak kerabat, dan terakhir kepada 

tetangga. 

Adapun nafkah untuk orang lain menurut kesepakatan para 

ahli fiqih terjadi disebabkan oleh tiga hal, yaitu: 1) adanya 

hubungan perkawinan, yaitu nafkah dari suami kepada istrinya, 2) 

adanya hubungan kekerabatan, yaitu nafkah dari ayah kepada 

anaknya dan sebaliknya yaitu nafkah anak kepada orangtuanya, 3) 

adanya hubungan kepemilikan, yaitu nafkah dari tuan kepada 

budaknya.
171

 

 

                                                           
170

Muslim, S{ah}i>h }…, hlm. 692. 
171
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a) Nafkah orangtua kepada anak. 

Dalam pembahasan ini terakait dengan substansi yang 

dibicarakan adalah adanya nafkah dari ayah yang ditujukan 

kepada anak. Dalam ajaran Islam ayah wajib memberi nafkah 

kepada anaknya sebagaimana yang telah diuraikan dalam 

kerangka teori bahwa kewajiban memberi nafkah tersebut 

didasarkan pada beberapa hal, yaitu: 1) orang-orang tersebut 

berkewajiban memberi nafkah berdasarkan fungsinya sebagai 

ayah, 2) orang-orang tersebut berkewajiban memberi nafkah 

berdasarkan posisinya sebagai seorang mukallaf, dan 3) orang-

orang tersebut berkewajiban memberi nafkah berdasarkan 

posisinya sebagai seorang multazim sebagaimana yang terdapat 

dalam teori iltiza>m yaitu kewajiban yang didasarkan atas 

perbuatannya sebagi bentuk tanggungjawab atas 

perbuatannya.
172

 

Adapun kewajiban memberi nafkah karena sebagai 

ayah, berdasarkan nas} sebagai berikut:  

(1) Surat al-Baqarah (2) ayat 233:  

 ...                          

                        

             ...   

                                                           
172

Sayid Sa>biq, Fiqh…, hlm. 169-170. 
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“…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 karena anaknya, dan warispun 

berkewajiban demikian”.
173

 

 

Dari ayat tersebut dapat dipahami berdasarkan 

‘iba>rat nas}-nya yaitu ayah berkewajiban memberi nafkah 

kepada ibu yang menyusui/memelihara anaknya, dan 

berdasarkan isya>rat nas}-nya ayah disamping wajib 

memberi nafkah kepada ibu juga berkewajiban memberi 

nafkah kepada anaknya. 

(2) 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….”.
174

 

 

Berdasarkan isya>rat nas}-nya ayat ini memerintahkan 

kepada seseorang untuk memberi nafkah kepada orang 

yang menjadi tangungjawabnya termasuk kepada anaknya. 

 

                                                           
173

Depag RI, Al-Qur‟an…, hlm. 57. 
174
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(3) Hadits Hindun riwayat Jamaah kecuali Tirmizi dari „Aisah 

binti Abu Bakar: 

ثَفَنا ََيََْي، َ ْن ِهَلاٍم،  َااَ  ، َحدَّ ثَفىنَّ
ُ
ثَفَنا حُمَنَُّد ْبُن اا َ ْخبَفَرين : َحدَّ

يَا َرُسوَا العَِّي ِإنَّ : َ ِ ، َ ْن َ اِئَلَة، َ نَّ ِهْنَد بِْنَت ُ ْتَبَة،  َاَلتْ 
 َبَا ُسْ َ اَن َرُ ٌل َ ِ  ٌح َولَْ َس يَُفمْلِط ِِن َما َيْكِ  ِِن َوَوَلِدي، ِإَلَّ َما 

ُخِذي َما َيْكِ  ِ  َوَوَلَدِك، »: َ َخْذُت ِمْنُي َوُهَو َلَ يَفمْلَعُل،  َفَ ااَ 
 «بِاْلَنمْلُروفِ 

Hindun istri Abu Sofyan mendatangi rasulullah SAW 

seraya berkata: “ya rasulallah, sesungguhnya Abu Sofyan 

adalah orang yang kikir, tidak memberi saya dan anak 

saya nafkah yang mencukupi,” Rasulullah menjawab: 

“kamu ambil nafkah kamu dan anak kamu secukupnya, 

dengan cara yang ma‟ruf”.
175

 

Hadits ini berdasarkan ‘iba>rat nas}-nya memberi 

penegasan bahwa memberi nafkah kepada keluarga yaitu 

anak dan istri secara ma‟ruf, hukumnya adalah wajib.  

Kemudian kewajiban seseorang kepada anaknya 

berdasarkan posisinya sebagai orang mukallaf dapat dijelaskan 

sebagai berikut: Arti mukallaf yaitu orang yang dibebani 

hukum. Dalam ilmu ushul fiqih istilah mukallaf disebut 

mah}ku>m ‘alaih, yang artinya orang yang dibebani hukum atau 

dapat disebut juga sebagai subjek hukum. Orang mukallaf 

adalah orang yang dinyatakan mampu bertindak hukum, baik 

yang behubungan dengan perintah Allah SWT., maupun 
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dengan laranganNya.
176

 Seorang mukallaf adalah orang yang 

dinyatakan sebagai orang yang mempunyai 

kemampuan/ahliyyah, yaitu sifat yang dijadikan ukuran oleh 

Syari‟ untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai 

tuntutan syara‟. Ahliyyah adalah sifat yang menunjukkan 

seseorang telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga 

seluruh tindakannya dapat dinilai oleh Syari‟.
177

 Apabila 

seseorang telah mempunyai sifat ini, maka dia dianggap telah 

sah melakukan tindakan hukum seperti transaksi yang bersifat 

pemindahan hak milik kepada orang lain atau transaksi yang 

bersifat menerima hak dari orang lain seperti jual beli dan 

hibah. Demikian juga orang tersebut dianggap telah 

mampu/cakap untuk menerima tanggungjawab seperti 

melakukan pernikahan, memberi nafkah kepada anak dan istri, 

dan menjadi saksi. Kemampuan melakukan suatu perbuatan 

hukum disebut juga ahliyah al-ada>’, yaitu sifat kecakapan 

bertindak hukum seseorang yang dianggap sempurna untuk 

mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya baik yang 

bersifat positif ataupun negatif.
178

 

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

kewajiban ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah 

kewajiban ayah berdasarkan posisinya sebagai seorang 
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Ibid., hlm. 1219. 
177

A. Hanafi, Ushul Fiqih, (Jakarta: Wijaya, 1981), hlm. 25-27. 
178
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mukallaf, yaitu orang yang layak dibebani hukum dan layak 

dimintai pertanggungjawaban hukum. 

Adapun kewajiban ayah memberikan nafkah kepada 

anak berdasarkan posisinya sebagai seorang multazim dapat 

dijelaskan bahwa kewajiban tersebut dilihat dari segi bentuk 

pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang 

dilakukannya.
179

 Istilah multazim sendiri berasal dari teori 

iltiza>m (naz}a>riyyah al-iltiza>m) yang secara etimologi berarti 

“teori tentang kewajiban”. Secara terminologi naz}a>riyyah 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.
180

 

Dalam mewujudkan suatu kewajiban (iltiza>m) ada lima 

unsur yang harus dipenuhi, yaitu: pertama, adanya orang yang 

mempunyai hak untuk dipenuhi yang disebut “multazam lah”, 

dalam konteks substansi yang dibahas multazam lah adalah 

“anak”. Kedua, adanya orang yang mempunyai kewajiban 

untuk memenuhi hak multazam lah yang disebut “multazim”, 

yang dalam istilah lain disebut orang “mukallaf” yaitu orang 

yang bertanggungjawab memikul beban, dalam konteks ini 

multazim adalah “ayah dari anak tersebut” yaitu orang yang 
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dibebani kewajiban memberi nafkah kepada anaknya, 

kewajiban tersebut bersumber dari syara‟. Ketiga, adanya 

“mah}a>l al-iltiza>m”, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan 

perbuatan dalam hal ini adalah “harta yang dinafkahkan”. 

Keempat, obyek kewajiban yang disebut “maud}u>’ al-iltiza>m”, 

dalam hal ini yaitu “membayar nafkah”. Kelima,  “iltiza>m”, 

yaitu “kewajiban yang harus dilaksanakan dalam hal ini adalah 

kewajiban membayar nafkah”.
181

 

Kewajiban ayah memberi nafkah kepada anaknya yang 

didasarkan atas teori iltiza>m ini disebabkan “adanya anak itu 

hasil dari perbuatan sang ayah”. Oleh karena itu ayah harus 

bertangungjawab atas nafkah anak dan kewajiban itu 

bersumber dari syara‟, sebagaimana tertuang dalam nas} 

tersebut di atas. Dengan kata lain tangungjawab nafkah kepada 

anak merupakan kewajiban agama yang harus dilaksanakan 

oleh ayahnya.
182

 Pemberian nafkah dari ayah kepada anaknya 

juga meliputi terhadap anak yang lahir di luar nikah, karena 

berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-

VIII/2010 dan hukum Islam anak di luar nikah dapat 

dinasabkan pada ayah biologisnya. 

 

 
                                                           

181
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Idris Djakfar dan Taufiq Yahya, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Dunia 

Pustaka Jaya, 1995), hlm. 38. 
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b) Nafkah anak kepada orangtua. 

Sesuai dengan rumusan maqa>s}id asy-syari>’ah yang 

telah dipaparkan di depan, yaitu yang terkait dengan terjadinya 

hubungan perdata antara anak luar nikah, ibu, dan ayah 

sebagaimana dalam keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 

46/PUU-VIII/2010 menyangkut masalah nafkah ini juga bukan 

hanya dari ayah kepada anak saja, akan tetapi juga terkait 

nafkah dari anak kepada orangtua yaitu ayah dan ibu. 

Pemberian nafkah dari anak kepada orangtuanya (ayah dan 

ibu) didasarkan pada ayat al-Qur‟an surat al-Isra‟ (17) ayat 23: 

                       

                        

                 

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 

menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada 

ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di 

antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut 

dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu 

mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah 

kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka 

perkataan yang mulia"
183

 
 

Dalam ayat ini ‘iba>rat nas}-nya berisi ketetapan dari 

Allah untuk berbuat baik kepada kedua orangtua, yang di 

dalamnya termasuk memelihara mereka ketika sudah lanjut 

usia yang essensinya adalah memberi nafkah. Ketetapan Allah 
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untuk berbuat baik kepada kedua orangtua juga dapat diperoleh 

dari al-Qur‟an surat Luqman (65) ayat 14 dan 15: 

                       

                    

                   

                      

                 

“Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) 

kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya 

dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan 

menyapihnya dalam dua tahun, bersyukurlah kepadaku dan 

kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah 

kembalimu”. 

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan 

dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang 

itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan 

pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan 

orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-

Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang 

telah kamu kerjakan.
 184

 

 

 ‘Iba>rat nas} ayat tersebut adalah bahwa Allah 

memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada 

ayah dan ibunya dan supaya mempergauli mereka didunia ini 

dengan baik. Berbuat baik dan mempergauli mereka dengan 

baik termasuk di dalammya memberi nafkah kepada mereka 

ketika diperlukan.
185
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Dalam uraian mengenai nafkah anak terhadap orangtua 

(ayah ibu) sangat penting perwujudannya karena ketika 

orangtua sudah lanjut usia berdasarkan ayat-ayat tersebut di 

atas, kewajiban anak untuk memberi nafkah kepada mereka 

termasuk anak luar nikah yang nasab kepada ayah biologisnya 

telah disahkan menurut undang-undang dan hukum Islam. 

2) Analisa Waris 

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya berdasarkan 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 bahwa 

penasaban anak di luar nikah di samping kepada ibunya juga 

kepada ayahnya, berdasarkan analisa hukum Islam yaitu dala>lat 

an-nas}, maqa>s}id asy-syari>’ah, dan siya>sah syar’iyyah, penasaban 

tersebut dapat diterima. Sebagai konsekuensinya, hubungan 

keperdataan akibat diterimanya penasaban tersebut khusunya 

hubungan keperdataan saling mewarisi antara anak tersebut 

dengan ayah biologisnya juga dapat diterima dalam hukum Islam. 

Hal ini sesuai dengan ketetapan Allah dalam surat An-Nisa (4) 

ayat 11: 
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“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) 

anak-anakmu. yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan 

bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya 

perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari 

harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, 

Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-

bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang 

ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika 

orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi 

oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika 

yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya 

mendapat seperenam, (pembagian-pembagian tersebut di atas) 

sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar 

hutangnya, (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak 

mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) 

manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
186

 

 

Berdasarkan ‘iba>rat nas}-nya, ayat tersebut berisi ketetapan 

bahwa anak mewarisi kepada ayah dan ibunya, dan ayah serta 

ibunya mewarisi kepada anaknya, baik anak laki-laki maupun 

perempuan. 

Hubungan kewarisan yang demikian itu apabila dikaitkan 

dengan sebab-sebab terjadinya pewarisan dalam hukum Islam 

adalah adanya hubungan kewarisan yang didasarkan kepada 

hubungan kekerabatan atau hubungan darah.
187

 Hubungan darah 

ini dalam hal kewarisan hukum Islam merupakan sebab utama 

                                                           
186

Depag RI, Al-Qur‟an…, hlm. 116-117. 
187

Tim Peyusun Depag RI, Ilmu Fiqih, Jilid III, (Jakarta: Depag RI, 1986), hlm. 34. 
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dalam memperoleh hak mewarisi yang terkuat, karena hubungan 

darah termasuk unsur kausalitas “adanya seseorang” yang tidak 

dapat dihilangkan.
188

 Dalam kitab-kitab fiqih yang terkait dengan 

bab mawaris dijelaskan bahwa hubungan kewarisan karena 

hubungan darah ini kalau kebawah mereka adalah anak-anak baik 

laki-laki maupun perempuan, kalau keatas mereka dalah ayah dan 

ibu, dan kalau kesamping mereka adalah saudara baik laki-laki 

maupun perempuan. Mereka itu dalam kelompok penerima 

bagian waris ada yang disebut sebagai “as}h}a>b al-furu>d}”, ada yang 

disebut kelompok “as}a>bah”, dan ada yang disebut “z}awi> al-

arh}a>m”.
189

 

Dalam pada itu persoalan saling mewarisi antara anak di 

luar nikah dengan ayahnya juga berlaku padanya asas-asas dalam 

hukum kewarisan Islam yaitu asas ijba>ri>, bilateral, individual, 

keadilan berimbang, dan asas kewarisan akibat kematian.
190

 

Dalam rangka untuk menganalisa tentang hubungan kewarisan 

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

peneliti hanya akan menampilkan dua asas saja, yaitu asas ijba>ri> 

dan bilateral. 
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a) Asas ijba>ri>.  

Pengertian asas ijba>ri> adalah peralihan harta seseorang 

yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup 

sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Peralihan tersebut 

berlaku dengan sendirinya yang dalam hukum Islam 

pengertian semacam itu disebut berlaku secara ijba>ri>. 191
 

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 171 huruf (a) 

dan (b) menetapkan, asas ijba>ri> dalam kewarisan Islam sesuai 

dengan prinsip bahwa peralihan harta warisan bersifat 

memaksa dalam arti sejak warisan terbuka hukumnya wajib 

untuk dibagikan kepada ahli waris yang berhak dan 

pembagian itu berpatokan pada ketentuan yang telah pasti.
192

 

Asas ijba>ri> ini landasannya berdasarkan al-Qur‟an surat an-

Nisa (4) ayat 7 yang menjelasakan bahwa bagi laki-laki 

maupun perempuan ada hak bagian harta peniggalan ibu, 

ayah dan kerabatnya.
193

 

Berkaitan dengan substansi yang dibahas bahwa anak 

luar nikah setelah nasabnya bisa disambungkan dengan ayah 

biologisnya dan terdapat hubungan perdata saling mewarisi, 

maka bagi anak tersebut juga berlaku asas ijba>ri> ini ketika 

ayah dan ibunya meninggal dunia dan secara otomatis anak 
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tersebut menjadi ahli waris dan menerima bagian tertentu 

sesuai dengan ketentuan faraidh.
194

 Menjadi ahli waris dan 

menerima bagian harta waris dalam jumlah tertentu itu 

datangnya secara paksa, artinya tidak dapat ditolak ataupun 

diminta. Sebaliknya jika anak tersebut yang meninggal, maka 

ayah dan ibunya menjadi ahli waris yang menerima harta 

waris anak tersebut tanpa dapat ditolak. 

b) Asas bilateral. 

Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti 

bahwa harta waris beralih kepada atau melalui dua arah.
195

 

Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan 

dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak garis 

kerabat keturunan laki-laki dan pihak garis kerabat keturunan 

perempuan.
196

  

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 yaitu ayat 11, 12, 

dan 176 maka dapat dikemukakan bahwa kewarisan itu 
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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.
197

 

Bertolak dari asas bilateral mengenai kewarisan 

dalam Islam ini, terkait dengan substansi yang dibahas yaitu 

mengenai hubungan keperdataan waris antara anak luar nikah 

dengan ayah dan ibunya, dapat dijelaskan bahwa antara 

mereka terdapat hubungan kewarisan bilateral, karena anak 

tersebut menerima warisan dari jurusan laki-laki dan 

perempuan yaitu ayah dan ibunya, dan sebaliknya ayah dan 

ibunya juga menerima warisan dari anaknya baik dari jurusan 

anak laki-laki maupun anak perempuan.
198

 Penegasan tentang 

asas bilarteral ini sangat penting, karena sebelum ada 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 

tidak ada kekerabatan yang menggambarkan kekerabatan 

bilateral, karena anak luar nikah hanya dinasabkan kepada 

ibunya. Dengan penasaban anak tersebut kepada ayah dan 

ibunya lewat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2010, maka hubungan keperdataan tentang waris sesuai 

dengan hukum Islam yaitu hubungan waris bilateral. 
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Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2010 yang terkait dengan hubungan keperdataan saling 

mewarisi antara anak luar nikah dengan ayahnya, dinyatakan 

sebagai pelanjutan dari adanya hubungan hak dan kewajiban 

karena nasab ketika mereka sama-sama masih hidup.
199

 Artinya, 

adanya hak saling mewarisi karena pada waktu masih hidup 

terdapat hubungan hak dan kewajiban antara anak dan ayah nya 

juga dengan ibunya. 

Mengenai hal ini dalam hukum Islam terdapat hubungan 

hak dan kewajiban yang berlaku dalam keluarga. Hubungan 

tersebut dapat tergambar misalnya adanya kewajiban anak 

terhadap orangtuanya dalam hal nafkah, kewajiban ini disebabkan 

adanya hubungan kekerabatan.
200

 Hal tersebut sebagaimana 

tergambar dalam surat al-Baqarah (2) ayat 215.
201

 Dalam ayat ini 

tergambar mengenai nafkah tidak hanya menjadi kewajiban 

orangtua terhadap anaknya, tapi juga dalam kondisi tertentu 

nafkah menjadi kewajiban anak terhadap orangtuanya yang 

didasarkan karena adanya hubungan kekerabatan (darah) sewaktu 

mereka masih hidup. Ketika salah satunya meninggal dunia, maka 

diantara mereka muncul hubungan keperdataan saling mewarisi.  

Hubungan kewarisan antara anak luar nikah dengan ayah 

biologisnya di samping berdasarkan alasan-alasan sebagaimana 
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disebut di atas, diperkuat dengan alasan-alasan lain yang 

bersumber dari fiqih yaitu bahwa hubungan kewarisan antara 

kewarisan antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya tidak 

ada satu penghalangpun. Sebagaimana diketahui bahwa halangan 

kewarisan dalam Islam ada empat macam, yaitu pembunuhan, 

perbudakan, perbedaan agama dan berlainan Negara. 

3) Analisa Wali Nikah. 

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

46/PUU-VII/2010 yang telah sesuai dengan hukum Islam 

sebagaimana telah dibahas, bahwa anak luar nikah di samping 

mempunyai nasab dengan ibunya juga mempunyai nasab dengan 

ayahnya. Kosekuensinya adalah antara anak tersebut dan ayahnya 

secara sunnatullah terdapat hubungan keperdataan yang 

dinamakan hubungan wali nikah ketika anak yang lahir tersebut 

adalah anak perempuan. 

Adapun mengenai wali nikah sebagaimana telah diuraikan 

di bab II bahwa pengertian wali nikah adalah wali yang boleh 

menikahkan anak perempuannya.
202

 Dikarenakan keberadaan wali 

nikah dalam perkawinan sebagai rukun nikah, sehingga apabila 

wali nikah tidak ada maka nikahnya tidak sah.
203

 Oleh karena itu 

keberadaan wali nikah mutlak sangat diperlukan dalam prosesi 

akad nikah seorang anak perempuan. 
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Dalam masalah perkawinan 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 hal yang belum 

dapat diperolehnya sendiri.
204

 Dalam hukum Islam perwalian 

ditugaskan kepada meraka yang diperkirakan bisa 

membahagiakan anak dan untuk itu ditetapkan pula syarat 

tertentu, sehingga dengan demikian para wali dapat dijamin 

kemampuannya untuk mengurus anak yang bersangkutan.
205

 

Pengawasan terhadap anak tersebut pada dasarnya mencakup hak 

untuk menikahkan putrinya yang sudah dewasa jika akan menikah 

dengan calon suami yang tidak sekufu.
206

 

Wali yang akan mengawasi kesejahteraan anak tersebut 

ialah kerabatnya yang paling dekat, yang mempunyai hubungan 

darah dengan anak itu melalui ayahnya. Wali nikah ini 

mempunyai tingkatan sesuai dengan tingkat kedekatannya dengan 

si anak, dan tingkatan yang paling dekat (pertama) adalah ayah 

dari anak tersebut.
207

 

Mengenai anak yang lahir di luar nikah berhubung 

penasaban dengan ayah biologisnya tidak ada masalah, 

sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-
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VIII/2010 dan menurut hukum Islam sendiri juga tidak ada 

masalah, maka sebagai konsekuensinya otomatis ayah biologis 

anak itu berhak menjadi wali untuk menikahkan anak 

perempuannya. 

Sebagaimana yang ada dalam fiqih, bahwa keberadaan 

wali nikah itu didasarkan atas beberapa alasan, pertama 

menyangkut kepentingan anak perempuan tersebut berkaitan 

dengan nasibnya dimasa depan, baik yang terkait dengan nasib 

agamanya maupun masa depan penghidupannya. Berkaitan 

dengan wali nikah, dalam al-Qur‟an dapat didasarkan pada firman 

Allah yaitu surat al-Baqarah (2) ayat 221 dan ayat 232. Pada ayat 

221 Allah berfirman: 

                      

                    

                      

                      

    

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum 

mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih 

baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan 

janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan 

wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya 

budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia 

menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah 

mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah 
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menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada 

manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.
 208

 

 

Selanjutnya dalam ayat 232 Allah berfirman: 

                 

                      

                             

      

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, 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. Itulah yang 

dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu 

kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih 

suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui.
209

 
 

Berdasarkan ‘iba>rat nas}-nya kedua ayat tersebut 

“khit}ab”nya ditujukan kepada wali nikah, yaitu pada ayat 221 

wali dilarang menikahkan anak perempuan dengan laki-laki 

musyrik, demikian juga dalam ayat 232 para wali dilarang 

menghalangi anak perempuannya yang telah janda untuk menikah 

dengan bakal suaminya ketika sudah terjadi kerelaan diantara 

mereka dengan cara yang ma‟ruf. 

Terkait dengan persoalan sebagaimana tersebut di atas, 

maka kehadiran/keterlibatan wali nikah bukan hanya untuk 

kepentingan seremonial ijab dan qabul saja, akan tetapi juga 
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untuk mengawasi kesejahteraan diri anak tersebut yang terkait 

dengan agamanya dan penghidupannya dimasa depan. 

Kedua, keberadaan wali nikah dalam pernikahan adalah 

terkait dengan masalah tuntutan agama, seperti yang tergambar 

dalam hadits Nabi SAW., yang artinya “Wanita-wanita yang 

mana saja menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal dan 

sultan (hakim) adalah sebagai wali bagi wanita yang tidak 

memiliki wali (nasab ataupun „adhal).
210

 Keberadaan wali nikah 

merupakan salah satu rukun nikah, sebagaimana diketahui bahwa 

dalam KHI dinyatakan tentang  keharusan wanita yang hendak 

menikah untuk memakai wali. Dalam buku I bab IV mengenai 

rukun dan syarat perkawinan dalam bagian kesatu disebutkan 

mengenai rukun perkawinan terdapat pada Pasal 14,
211

 yaitu: 

untuk melaksanakan perkawinan harus ada: 

a) Calon suami. 

b) Calon istri. 

c) Wali nikah. 

d) Dua orang saksi. 

e) Ijab dan Qabul. 

Dari paparan tersebut di atas dapat dipahami bahwa KHI 

menetapkan wali nikah termasuk salah satu rukun dan syarat sah 

perkawinan. Selanjutnya dalam pasal 19 disebutkan bahwa wali 
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nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi 

oleh calon mempelai wanita yang bertindak untuk 

menikahkannya. Dalam pasal 20 ayat (1) juga dinyatakan bahwa 

yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang 

memenuhi syarat hukum Islam, yaitu muslim, aqil dan baligh. 

Sedangkan pada ayat (2) dinyatakan bahwa wali nikah ada dua 

macam, yaitu wali nasab dan wali hakim.
212

 

Dari pembahasan tersebut di atas dapat diambil 

kesimpulan bahwa oleh karena anak luar nikah itu penasabannya 

dengan ayah biologisnya tidak ada masalah baik menurut hukum 

Islam maupun hukum positif, maka otomatis ayah biologisnya 

berhak menjadi wali nikah ketika anak tersebut yang notabene 

anak yang lahir dari darahnya merupakan anak perempuan, 

mengingat salah satu sebab adanya hubungan perwalian adalah 

adanya hubungan kekerabatan atau hubungan darah. 

4) Analisa Mahram. 

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa anak 

luar nikah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

46/PUU-VIII/2010 dan hukum Islam di samping nasabnya kepada 

ibunya juga dapat disambungkan nasabnya kepada ayah 

biologisnya. Hal tersebut berakibat pada adanya hubungan 

perdata berupa hubungan mahram, apabila anak tersebut lahir 
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perempuan. Seperti telah diuraikan dalam kerangka teori bahwa 

yang dimaksud dengan mahram adalah wanita yang haram untuk 

dinikahi, dengan demikian wanita yang akan dinikahi oleh 

seseorang laki-laki haruslah wanita yang tidak termasuk dalam 

golongan mahram.
213

 

Dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa 

“mahram” adalah wanita-wanita yang haram untuk dikawini 

seorang laki-laki, baik yang bersifat selamanya ataupun yang 

bersifat sementara.
214

 Sehingga apabila dihubungkan dengan 

substansi yang dibahas yaitu kaitannya dengan anak yang 

dilahirkan di luar nikah, yang dimaksud hubungan mahram disini 

adalah hubungan mahram antara anak perempuan yang dilahirkan 

di luar nikah, sehingga anak tersebut haram untuk dikawini oleh 

laki-laki sebagai ayah biologisnya. Keharaman tersebut wajar 

karena antara anak perempuan tersebut dengan laki-laki sebagai 

ayahnya terdapat hubungan darah dan secara hukum telah 

ditetapkan sebagai keturunannya (nasabnya). 

Dalam hukum Islam masalah mahram ini didasarkan pada 

al-Qur‟an surat an-Nisa‟ (4) ayat 22 dan 23: 
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“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini 

oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. 

Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan 

seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”.
215

 

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

yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-

saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang 

perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 

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

perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara 

perempuanmu sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak 

isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah 

kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu 

itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu 

mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak 

kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) 

dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi 

pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang”.
 216

 
 

Berdasarkan ‘iba>rat nas}-nya, kedua ayat tersebut memberi 

penegasan tentang wanita-wanita yang haram untuk dikawini 
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disebabkan karena adanya hubungan mahram yaitu karena 

perkawinan, keturunan, dan persusuan.  

Dalam hukum Islam macam-macam halangan perkawinan 

itu pada garis besarnya ada dua macam, yaitu halangan yang 

bersifat abadi dan halangan yang bersifat sementara.
217

 Halangan 

abadi ada yang disepakati para ulama‟ dan ada yang tidak 

disepakati, untuk yang disepakati ada tiga yaitu karena hubungan 

nasab (keturunan), hubungan perbesanan (perkawinan), dan 

hubungan persusuan (radha‟). Sedangkan yang diperselisihkan 

ada dua yaitu zina dan li‟an.
218

 

Halangan karena hubungan nasab ada tujuh,
219

 yang salah 

satunya adalah halangan berupa keturunan (anak) seseorang yaitu 

anak perempuan terus kebawah yaitu cucu perempuan dan 

seterusnya. Dalam hal ini anak perempuan yang lahir di luar nikah 

adalah haram dikawini oleh ayah biologisnya karena ada 

hubungan nasab atau hubungan darah.
220

 

Dalam perkara ini ada sebagian ulama‟ yang berpendapat 

bahwa antara anak perempuan yang lahir di luar nikah dengan 

ayah biologisnya tidak ada hubungan mahram sehingga dengan 

demikian anak perempuan tersebut boleh dinikahi oleh ayah 
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biologisnya.
221

 Namun sebagian ulama‟ juga ada yang 

berpendapat sebaliknya yaitu antara anak perempuan yang lahir di 

luar nikah dengan ayah biologisnya ada hubungan mahram, yang 

berarti anak perempuan tersebut tidak boleh dinikahi oleh ayah 

biologisnya karena adanya hubungan darah. Mereka itu adalah 

ulama‟ madzhab Hanafi, Abdurrahma>n al-Auza>’i, dan Sufya>n al-

S|auri>.
222

 

Terkait dengan substansi yang dibahas apabila 

dihubungkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

46/PUU-VIII/2010 yang kandungan isinya adalah bahwa anak 

yang dilahirkan di luar nikah secara hukum di samping 

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya 

juga mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki sebagai 

ayahnya dan keluarga ayahnya karena ada hubungan darah. Dan 

hal tersebut juga sesuai dengan hukum Islam, maka hubungan 

mahram antara anak perempuan yang dilahirkan di luar nikah 

dengan laki-laki sebagai ayahnya secara otomatis juga ada. 

Sebagaimana adanya hubungan keperdataan yang lain akibat 

putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan hukum Islam, yaitu 

hubungan nafkah, hubungan waris, dan hubungan wali nikah. 
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b. Hukum Positif. 

Menurut persepektif hukum positif, akibat putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka ruang lingkup hubungan 

keperdataan anak yang lahir di luar nikah yang dulunya hanya dengan 

ibunya dan keluarga ibunya, saat ini dapat tercipta hubungan hukum 

baru tentang hubungan keperdataan anak yang lahir di luar nikah 

dengan ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya. Hubungan 

keperdataan dengan ayah biologis dan keluarga ayah biologisnya ini 

bisa tercipta dan terwujud karena berdasarkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai 

hubungan darah. Sehingga apabila terbukti, dan mendapatkan 

penetapan serta pengesahan dari pengadilan, maka anak yang lahir di 

luar nikah memiliki kedudukan yang sama dengan anak yang lahir di 

dalam perkawinan yang sah. Hubungan keperdataan yang dimaksud 

meliputi hubungan hak dan kewajiban anak yang didapat dari 

orangtuanya, meliputi hak memperoleh nasab (garis keturunan) dari 

orangtuanya, hak perlindungan, hak pemeliharaan, hak pengasuhan, 

hak pendidikan, hak nafkah, hak mahram, hak perwalian dan hak 

waris. 

Hal ini bisa dilihat pertama yaitu dalam Konstitusi UUD 1945 

yang terdapat dalam Pasal 28 B ayat 2 dan Pasal 4 UU nomor 23 

tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu: “Setiap anak berhak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas 
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perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Kekerasan yang 

dimaksud bisa berupa kekerasan fisik ataupun non-fisik yang 

mengganggu perkembangan mental dan fisik anak. seperti kekerasan 

dan ekploitasi seksual komersial dan non-komersial, penelantaran, 

pembunuhan, perdagangan anak, pemaksaan nikah usia muda dan 

lain-lain. 
223

 

Hak-hak anak di berbagai Undang-Undang, antara lain 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang 

jelas menyatakan akta kelahiran menjadi hak anak dan tanggung 

jawab pemerintah untuk memenuhinya. Selain itu dalam Undang-

Undang Perlindungan Anak, Pasal 5 disebutkan bahwa: “Setiap anak 

berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status 

kewarganegaraan”. Nama disini menyangkut nama ayah dan 

leluhurnya yang dalam beberapa hal diperlukan seperti pembuatan 

akta kelahiran, paspor dan lain-lain. Dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 

14 disebutkan: “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, 

dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”. Jika anak yang 

lahir di luar nikah tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya, maka 

hak anak untuk mengetahui, diasuh dan dibesarkan oleh orangtuanya 

tidak akan terpenuhi dan hal ini jelas melanggar Undang-undang.  

Dalam Pasal 13 UU Perlindungan Anak dan Pasal 58 UU 

HAM disebutkan bahwa: “setiap anak yang berada dalam pegasuhan 
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berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan-perlakuan salah 

antara lain penelantaran dan ketidak-adilan”.  Jika anak yang lahir di 

luar nikah tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya dan ayah 

biologisnya tidak bertanggungjawab atas keberadaannya, maka anak 

akan hidup terlantar dan mendapat perlakuan tidak adil dari ayahnya 

dan juga lingkungannya yang memberi stigma negatif pada anak 

tersebut. 

  Dan dalam Convention on Elimination of All Forms of 

Discrimation Againts Women (CEDAW) Pasal 16: “Hak dan 

tanggung jawab yang sama dalam semua urusan yang berhubungan 

dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar 

persamaan antara laki-laki dan perempuan”.
224

 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia antara lain: pasal 52 menyebutkan bahwa anak berhak atas 

perlindungan orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara sejak dalam 

kandungan. Jika anak tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya maka 

anak tidak akan mendapatkan perlindungan dari ayah biologisnya, 

yang didapat justru perlakuan buruk dari masyarakat dengan memberi 

label anak haram/anak jadah. Dalam pasal 56 ayat (1) disebutkan 

bahwa: “setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orangtuanya, 

dibesarkan, dan diasuh sendiri oleh orangtuanya” sebagaimana pasal 

7 Undang-undang Perlindungan Anak. 

                                                           
224

Asep Nursobah, “In-efeksitas Ketentuan Poligami Pada Undang-Undang Perkawinan: 

Tinjauan Teori Limits of Law” (Ratu Ayu Rahmi), dikutip dari www.badilag.net., pada hari Senin 

tanggal 15 April 2013 jam. 20.32 WIB. 

http://www.badilag.net/


282 
 

Pasal 57 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap anak berhak 

untuk dibesarkan, dibimbing, dipelihara, dirawat, dididik, dan 

diarahkan oleh orangtuanya sampai dia dewasa. Jika anak yang 

dilahirkan di luar nikah tidak dinasabkan pada ayah biologisnya, maka 

anak tidak akan mendapatkan hak tersebut dari ayah biologisnya.  

Sementara pasal 59 menyatakan bahwa anak berhak untuk tidak 

dipisahkan dari orangtuanya dan berhak untuk bertemu langsung 

dengan mereka. 

Dengan dihapuskannya Pasal 43 ayat (1) Undang-undang 

Perkawinan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2010, maka kedudukan hukum keperdataan anak yang lahir di 

luar nikah dengan ayah biologisnya sama dengan kedudukan hukum 

keperdataan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah menurut 

Undang-undang Perkawinan. Sehingga hak-hak anak yang tertuang 

dalam Undang-undang Perkawinan yaitu dari Pasal 45 sampai dengan 

Pasal 49 yang telah termaktub dalam Bab II, juga dapat diperoleh 

sepenuhnya oleh anak yang lahir di luar nikah dari ayah biologisnya 

meliputi hak mendapat perlindungan, pengasuhan, pemeliharaan, 

perwalian, dan nasab. 

Sebagai akibat/konsekuensi dari putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, berarti hukum Islam di 

Indonesia yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

mengakui bahwa hubungan keperdataan anak yang lahir di luar nikah 
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dengan ayah biologisnya memiliki kedudukan yang sama dalam 

memperoleh hak-hak keperdataannya dengan anak yang terlahir dari 

perkawinan yang sah menurut Undang-undang Perkawinan dan KHI.  

Hak-hak keperdataan tersebut dapat ditemukan pada pasal 19 

sampai dengan pasal 23 KHI dan 39 mengenai hak wali dan hak 

mahram. Kemudian hak nafkah atau pemeliharaan dan perlindungan 

anak juga bisa diperoleh, berdasarkan ketentuan Pasal 98 KHI. 

Sedangkan tentang hak nasab, anak yang lahir di luar nikah juga 

berhak memperoleh nasab yang sama dengan anak yang lahir dalam 

perkawinan yang sah, yang diatur dalam Pasal 99 KHI.  

Hak selanjutnya adalah hak waris. Hak waris adalah hak 

dalam memperoleh warisan dari ayah biologisnya, sebagaimana yang 

terdapat dalam Pasal 171 huruf c yang berbunyi “Ahli  waris  adalah  

orang  yang  pada  saat  meninggal  dunia  mempunyai  hubungan  

darah  atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam 

dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Selain 

itu juga Pasal 174 KHI yang berbunyi: (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 perkawinan 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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Maka anak yang lahir di luar nikah setelah adanya putusan Mahkamah 

Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 bisa mendapatkan warisan dari 

ayah biologisnya sama dengan yang diperoleh anak yang lahir dalam 

perkawinan yang sah.  

Dari uraian-uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

hubungan keperdataan anak luar nikah dengan ayah biologisnya, yaitu 

hubungan keperdataan sebagai akibat telah diakuinya nasab secara 

hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif antara anak luar 

nikah dengan laki-laki sebagai ayahnya berupa hak dan kewajiban 

secara timbal balik meliputi perlindungan, pemeliharaan, pengasuhan, 

nafkah, hak saling mewarisi, hak perwalian dalam nikah dan 

hubungan mahram, berdasarkan tinjauan hukum Islam, yaitu tinjauan 

nafkah dan iltizam, tinjauan waris, tinjauan wali nikah, dan tinjauan 

mahram, secara otomatis hubungan keperdataan tersebut dapat 

diperoleh secara penuh sebagaimana yang didapat oleh anak yang 

lahir dalam perkawinan yang sah. 

Demikian juga menurut hukum positif yaitu tentang hak-hak 

anak berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat (2), 

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

(HAM), Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan 

anak, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan 

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 
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Islam (KHI) di Indonesia, maka hubungan keperdataan anak seperti 

tersebut di atas dapat diperoleh secara penuh. 


