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A. Latar Belakang Masalah 

 Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar 

kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi di 

kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tumbuhan maupun hewan. Perkawinan 

merupakan salah satu bentuk hubungan antara manusia dengan manusia yang lain 

untuk memenuhi atau melaksanakan kebutuhan. Perkawinan yang merupakan 

bentuk hubungan untuk hidup bersama sebagai suami-isteri mempunyai akibat 

yang cukup penting di dalam masyarakat. Dengan adanya hidup bersama tersebut 

akan terdapat suatu ikatan yaitu ikatan perkawinan, sehingga dengan adanya 

ikatan perkawinan tersebut akan timbul hak dan kewajiban tertentu antara yang 

satu dengan yang lain dan antara mereka bersama dengan masyarakat. Perkawinan 

bertujuan untuk membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal dengan maksud 

untuk memperoleh keturunan secara sah, selain itu perkawinan juga bertujuan 

untuk hidup bersama dengan masyarakat dalam suatu ikatan kekeluargaan.1 

  Dalam kehidupan sehari-hari banyak kita temukan berbagai macam 

permasalahan yang timbul terutama dalam masalah pernikahan. Melihat realitas 

yang terjadi saat ini serta pergaulan muda mudi masa kini banyak kita temukan 

terjadinya kasus-kasus perzinahan yang berujung kepada terjadinya pernikahan 

dimana mempelai wanitanya dalam kondisi hamil dan setelah itu lahirlah anak 
                                                        
1 Ghofar, Asyhari Abdul, Islam dan Problem Sosial Sekitar Pergaulan Muda-Mudi (Bimbingan 
Menuju Keluarga Sejahtera), Jakarta : Akademika Pressindo, 2000, hlm 31 
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yang kemudian dipertanyakan statusnya artinya disini siapakah yang akan 

menjadi wali nikahnya nanti. Hal ini mungkin banyak dianggap sepele oleh 

sebagian kalangan yang pada dasarnya kurang memahami masalah agama 

sehingga tidak mempersoalkan lagi masalah tersebut serta menganggap hal 

tersebut merupakan hal yang benar dan biasa terjadi dikalangan mereka. 

 Padahal kalau kita merujuk kembali kepada masalah agama terutama 

dalam masalah pernikahan maka ketika kita melihat syarat sahnya suatu 

pernikahan adalah harus adanya wali2, maka jika terjadi dalam suatu pernikahan 

walinya tidak sah maka akan berpengaruh kepada sah tidaknya suatu pernikahan 

dan implikasinya ketika suatu pernikahan tidak sah maka hubungan yang dijalani 

tersebut pun akan menjadi suatu hubungan perzinahan dan hal ini akan terjadi 

terus sampai generasi seterusnya.  

 Dalam hukum islam para ulama berbeda pendapat tentang masalah siapa 

yang menjadi wali nikah bagi anak zina atau anak yang berasal dari hubungan di 

luar nikah. Dalam hal ini ulama sepakat anak yang lahir karena perzinahan tetap 

mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Akan tetapi mereka berbeda 

pendapat dalam menetapkan hubungan nasab dengan ayahnya. Apakah anak-anak 

yang lahir karena hubungan di luar nikah itu menjadi anak yang sah bagi ayahnya 

atau tidak. Selanjutnya, coba Anda pahami beberapa hukum fikih berikut, semoga 

ini membuat Anda semakin merinding dan takut untuk membuka peluang 

kesempatan bagi lelaki untuk melampiaskan nafsu birahinya. 

                                                        
2 Ibid,.hlm 35 
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  Pertama, anak hasil zina (anak di luar nikah) tidak dinasabkan ke bapak 

biologis. Anak zina pada asalnya dinasabkan kepada ibunya sebagaimana anak 

mula’anah dinasabkan kepada ibunya. Sebab keduanya sama-sama terputus 

nasabnya dari sisi bapaknya. Berdasarkan keterangan di atas, para ulama 

menyimpulkan bahwa anak hasil zina sama sekali bukan anak bapaknya. Karena 

itu, tidak boleh di-bin-kan ke bapaknya.3 

 Menurut imam Syafi’i, imam Malik dan kawan-kawan  apabila salah 

seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang belum pernah 

dikumpulinya atau sudah pernah, maka bila waktu kurang dari enam bulan dari 

akad perkawinannya perempuan tersebut melahirkan anak (bukan dari masa 

berkumpulnya), anak yang dilahirkannya itu tidak dapat dipertalikannya nasabnya 

kepada seorang laki-laki yang menyebabkan perempuan itu mengandung. 

Perhitungan enam bulan ini dihitung dari waktu berkumpul. 

Hadis Rasulullah SAW: 

1) Hadis dari Abu Hurairah: 

   اْلَوَلُد ِلْلِفَراِش َوِلْلَعاِھِر اْلَحَجُر

Nasab anak tersebut adalah kepada ayah sedangkan bagi pezina adalah hukuman 

rajam (H.R. Bukhari dan Muslim) 

Firman Allah: 

 وَلا َتْنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت َحتَّى ُیْؤِمنَّ

Dan janganlah kamu (wali) nikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan 

beriman) sehingga ia beriman…(al-Baqarah (2): 221) 
                                                        
 3 www.konsultasisyariah.com. Diakses tanggal 7 Oktober 2012, pukul 20.15  
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 Jika Di-bin-kan ke Bapaknya hukumnya terlarang bahkan dosa besar. 

Mengingat anak ini tidak punya bapak yang ‘legal’, maka dia di-bin-kan ke 

ibunya. Sebagaimana Nabi Isa ‘alaihis salam, yang dengan kuasa Allah, dia 

diciptakan tanpa ayah. Karena beliau tidak memiliki bapak, maka beliau di-bin-

kan kepada ibunya, Allah menyebut beliau dengan Isa bin Maryam. 

 Kedua, tidak ada wali nikah kecuali dari jalur laki-laki. Anak perempuan 

dari hasil hubungan zina tidak memiliki bapak. Bapak biologis bukanlah 

bapaknya, sesuai dengan pasal 100 Undang-undang Kompilasi Hukum Islam:” 

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan 

ibunya dan keluarga ibunya”4. Dengan demikian, dia memiliki hubungan 

kekeluargaan dari pihak bapak biologis. Bapak biologis, kakek, maupun paman 

dari bapak biologis, tidak berhak menjadi wali. Karena mereka bukan paman 

maupun kakeknya. Menurut Undang-undang Kompilasi Hukum Islam pasal 20 

ayat (2) yakni wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim, karena anak luar 

kawin tidak dinasabkan kepada ayahnya maka dari itu orang yang bisa menjadi 

wali nikahnya adalah wali hakim (pejabat resmi KUA). 

 Seperti saat Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan putusan pengujian 

Pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan 

anak luar nikah tidak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, tetapi juga 

mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologis, hanya untuk melindungi 

status anak luar kawin yang tidak berdosa.   

                                                        
4 Lihat pasal 100 UU Kompilasi Hukum Islam 
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 Dalam putusan MK itu, MK hanya fokus pada perlindungan anak luar 

kawin yang tidak berdosa itu selama ini mengalami stigmatisasi tanpa ayahnya. 

Sehingga tidak adanya pelindung dan penanggung jawab terhadap tumbuh 

kembangnya anak itu secara wajar dalam masyarakat melalui pendidikan. Jumpa 

pers ini sengaja digelar untuk meluruskan penafsiran keliru yang muncul di 

masyarakat sehubungan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian 

pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang dimohonkan Aisyah Mochtar atau dikenal 

Macicha Mochtar. Salah satunya, pandangan bahwa lewat putusan MK ini, MK 

melegalkan perzinahan atau kumpul kebo (samen leven).  MK tegas membantah 

pandangan sebagian kalangan ini. 

 Ada penafsiran di masyarakat seolah-olah MK menghalalkan perzinahan. 

Hal itu tidak ada sama sekali dalam putusan. Harus dipahami antara memberikan 

perlindungan terhadap anak dan persoalan perzinahan merupakan dua rezim 

hukum yang berbeda.   

 Fokus utama dalam putusan MK ini untuk melindungi kepentingan anak 

luar kawin yang tidak mempunyai kedudukan yang sama dengan anak yang 

dilahirkan melalui perkawinan yang sah. Ditegaskan pula bahwa putusan MK ini 

tidak terkait sama sekali dengan sah atau tidaknya perkawinan, tetapi semata-mata 

untuk memberikan perlindungan keperdataan anak luar kawin. Sebab, selama ini 

anak luar kawin yang tak berdosa, sulit memperoleh akta kelahiran dan sekolah.   

 Dalam putusan MK itu, kita tidak mengurusi sah atau tidaknya 

perkawinan, kita fokus pada perlindungan anak itu terlepas lahirnya itu lewat 

nikah sirih, kumpul kebo, atau perzinahan. Bukan berarti kita melegalkan itu, 
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perzinahan/kumpul kebo tetap dilarang baik dalam hukum Islam maupun hukum 

barat (KUHP).   

 Sebelumnya, majelis Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Pasal 43 

ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 

dimohonkan artis dangdut Macicha Mochtar inkonstitusional bersyarat. Machica 

mempersoalkan Pasal 43 ayat (1) yang mengatur bahwa status anak luar kawin 

hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya.   

 Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan Pasal 43 ayat (1) UU 

Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan dengan laki-laki 

yang dapat dibuktikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain 

ternyata mempunyai hubungan darah anak luar kawin dengan ayahnya.   

 Ini artinya, MK memutuskan anak luar nikah tidak hanya memiliki 

hubungan hukum dengan ibunya, tetapi juga mempunyai hubungan hukum 

dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan 

dan teknologi atau alat bukti menurut hukum.5 

 Kalau kita mencoba menela’ah masalah anak yang lahir sebab hubungan 

di luar nikah dari segi hukum yang berlaku di Indonesia terutama dalam UU No. 1 

tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka kita akan menemukan dalam pasal 42 

dijelaskan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat 

perkawinan yang sah”6. Maka kalau kita melihat sekilas bunyi pasal diatas maka 

                                                        
5 http://hariansinggalang.co.id/kejutan-dari-mahkamah-konstitusi-hukum-akui-anak-hasil-nikah-
siri/, diakses 30 Oktober 2012 
6 Lihat pasal 42 UU No 1 Tahun 1974 
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ketika kita kaitkan dengan kasus yang penulis paparkan diatas maka anak tersebut 

bisa dianggap anak yang sah karena anak tersebut lahir dalam perkawinan dan 

ketika dia dikatakan anak yang sah maka anak tersebut memiliki hubungan 

keperdataan juga dengan ayahnya sehingga ayahnya tersebut bisa menjadi wali 

terhadap anak itu. Hal ini juga sesuai dengan apa yang tercantum dalam 

Kompilasi Hukum Islam pasal 99 “Anak yang sah adalah : 

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

b. Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh 

isteri tersebut7. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis dalam penulisan hukum (skripsi) ini 

menggunakan judul “TINJAUAN PELAKSANAAN PERKAWINAN 

BERKAITAN DENGAN KEDUDUKAN WALI NIKAH TERHADAP 

PERKAWINAN ANAK LUAR KAWIN” (Studi di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Klojen Kota Malang) 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan berkaitan dengan kedudukan wali nikah 

terhadap perkawinan anak luar kawin di Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Klojen Kota Malang? 

2. Hambatan-hambatan apa saja yang ada berkaitan dengan kedudukan wali 

nikah terhadap perkawinan anak luar kawin dan apa implikasi kedudukan 

wali nikah terhadap perkawinan anak luar kawin?  

C. Tujuan Penulisan 

                                                        
7 Lihat pasa 99 UU Kompilasi Hukum Islam 
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 Berdasarkan pokok-pokok rumusan masalah, dapat dikemukakan tujuan 

penulisan adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan perkawinan berkaitan dengan 

kedudukan wali nikah terhadap perkawinan anak luar kawin. 

2. Untuk mengetahui dan memahami hambatan dan implikasi kedudukan wali 

nikah terhadap perkawinan anak luar kawin 

D. Manfaat Penulisan 

 Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik itu secara 

teoritis maupun secara praktis : 

1. Secara Teoritis 

       Diharapkan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis ini akan 

berguna untuk pengembangan pengetahuan hukum islam dan Hukum Perdata 

pada khususnya tentang pelaksanaan perkawinan berkaitan dengan wali nikah 

terhadap perkawinan anak luar kawin. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Penulis 

       Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang 

berguna di masa kini dan masa yang akan datang, serta sebagai syarat 

penulis untuk memperoleh gelar sarjana (S1) di Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

b. Bagi Masyarakat 

       Penelitian ini dilakukan oleh penulis diharapkan adanya tindakan 

pencegahan terhadap anak mengenai pergaulan bebas dan menambah 
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wawasan kepada masyarakat tentang pelaksanaan perkawinan berkaitan 

dengan wali nikah terhadap perkawinan anak luar kawin. 

c. Bagi Staf / Pejabat resmi KUA 

       Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan tentang pelaksanaan 

perkawinan berkaitan dengan wali nikah anak luar kawin, diharapkan staf / 

pejabat resmi Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang 

dapat lebih mengetahui proses atau tata cara pelaksanaan perkawinan 

terhadap wali nikah anak luar kawin. 

E. Metode Penulisan 

1. Metode pendekatan 

       Untuk memudahkan dan memahami permasalahan-permasalahan yang 

diteliti, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu suatu 

penelitian yang melihat hukum sebagai perilaku manusia dalam masyarakat.8 

Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisa bagaimana 

pelaksanaan dan hambatan-hambatan apa saja yang ada berkaitan dengan wali 

nikah terhadap perkawinan anak luar kawin di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Klojen Kota Malang. 

2. Lokasi penelitian 

       Dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil lokasi penelitian di  

Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang Jalan Pandeglang 

No:14 karena tempat penelitian dekat dengan domisili penulis, serta di Kantor 

                                                        
8 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2012, Pedoman Penulisan Hukum. Hal. 
18 
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Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang pernah menikahkan anak luar 

kawin. 

3. Jenis Data  

a. Data Primer 

       Yaitu yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dan 

dokumen-dokumen yang diperoleh di lokasi penelitian yang berkaitan 

dengan permasalahan peneliti yaitu, pelaksanaan perkawinan berkaitan 

dengan wali nikah terhadap perkawinan anak luar kawin di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Klojen Kota Malang. 

b. Data Sekunder 

       Jenis data yang diperoleh dengan cara mengutip, mempelajari, dan 

menelaah dari buku-buku referensi, peraturan perundang-undangan, 

internet, artikel atau sumber-sumber lain terkait dengan masalah yang akan 

dibahas antara lain: 

1) Al-Quran dan Al-Hadist 

2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

3) Undang-undang Kompilasi Hukum Islam 

4) KUHPerdata 

5) Artikel dari internet 

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian 

       Ada beberapa cara untuk melakukan teknik pengumpulan data, yakni bisa 

melalui cara kepustakaan atau wawancara secara langsung. Kepustakaan 

merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari 
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berbagai sumber dan dipublikasikan. Kepustakaan yang dimaksud dalam 

penulisan ini adalah beberapa buku dalam ilmu hukum. Sedangkan 

wawancara atau interview adalah pengumpulan data melalui wawancara 

secara langsung sebagai proses tanya jawab dengan staf / pejabat resmi 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Malang. 

5. Teknik Analisa Data 

       Data yang penulis peroleh dari hasil penelitian tersebut aan dianalisis 

dengan menggunakan metode Deskriptif Kualitatif, yaitu suatu cara analisa 

data dengan menggunakan responden atau narasumber, sehingga dapat 

tergambar paparan permasalahan yang telah diuraikan secara sistematik dan 

saling berkaitan baik secara teoritis maupun praktek untuk selanjutnya 

diharapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan tersebut. 


