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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan. 

1. Legalitas keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 

tentang penasaban anak luar nikah dengan ayah biologisnya berdasarkan 

argumen hukum Islam berupa dala>lat an-nas} dan maqa>s}id syari>’ah serta 

hukum positif berupa UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang Nomor 23 tahun 

2002 tentang perlindungan anak, dapat diperoleh, bahkan legalitasnya 

lebih kuat daripada anak tersebut dinasabkan kepada ibunya. Adapun cara 

penetapan nasabnya melalui keputusan/ketetapan Pengadilan Agama 

dengan metode penetapan asal-usul anak atau istilh}a>q. Kemudian 

keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut apabila dilihat dari segi 

kompetensi/kewenangan kelembagaannya, berdasarkan argumen hukum 

Islam yaitu siya>sah syar’iyyah dan hukum positif yang terkait dengan 

keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia yaitu UUD 1945, 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 dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan 

kehakiman, maka legalitasnya cukup kuat. 

2. Hubungan keperdataan anak luar nikah dengan ayah biologisnya akibat 

penasaban atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 
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berdasarkan argumen hukum Islam berupa tinjauan tentang nafkah, waris, 

wali nikah, dan mahram serta argumen hukum positif yang terkait dengan 

kesejahteraan anak yaitu UUD 1945, 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 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka 

hubungan keperdataan sebagaimana tersebut dapat diperoleh secara penuh 

sebagaimana yang didapat oleh anak yang lahir dalam pernikahan yang 

sah. 

 

B. Temuan dalam penelitian. 

Setelah dilakukan analisa terhadap hasil penelitian, dengan 

menggunakan pisau analisa, baik yang berasal dari hukum Islam maupun 

hukum positif, peneliti menemukan teori dalam penelitian ini yaitu “teori 

ta’ki>d al-h}ukmi>”, yaitu penguat hukum. Maksudnya penguat hukum adalah 

menguatkan hukum yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 

46/PUU-VIII/2010 yang menetapkan adanya hubungan keperdataan anak luar 

nikah dengan ayah biologisnya. 

Di samping itu peneliti menemukan fakta hukum di Indonesia setelah 

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

keberadaan anak sah secara hukum bisa diperoleh lewat perkawinan yang sah 

dan bisa juga lewat keputusan hukum (pengadilan) bagi anak luar nikah. 
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C. Saran 

1. Peneliti menyarankan kepada masyarakat pada umumnya dan kepada para 

cendekiawan (ulama’) dan para praktisi hukum khususnya, bahwa 

keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang telah 

memberikan penasaban dan hubungan keperdataan kepada anak luar nikah 

dengan ayah biologisnya, ternyata legalitasnya dalam hukum Islam dan 

hukum positif dapat diperoleh, bahkan legalitasnya lebih kuat dibanding 

jika anak luar nikah hanya dinasabkan dan dihubungkan keperdataannya 

dengan ibunya. Sehingga anak luar nikah dari segi nasab sama dengan 

anak yang lahir di dalam pernikahan. Karena anak tersebut lahir dalam 

keadaan suci dan tidak menanggung beban dosa yang dilakukan 

orangtuanya, maka sudah selayaknya bahwa anak luar nikah harus disikapi 

sama dengan anak yang lahir dalam pernikahan. 

2. Peneliti juga menyarankan kapada pemangku kekuasaan Negara, baik 

posisinya sebagai legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, setelah adanya 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Negara harus 

menjamin dan melindungi hak-hak anak di luar nikah sebagaimana yang 

telah ada dalam peraturan dan Undang-undang yaitu dengan segera 

membuat aturan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut 

dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau bahkan dalam bantuk Undang-

Undang atau Mahkamah Agung membuat Surat Edaran (SEMA) pada 

pengadilan-pengadilan untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi 
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tersebut demi terwujudnya kemaslahatan bagi anak-anak luar nikah yang 

jumlahnya sangat banyak. 


