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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi 

manusia untuk beranak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah 

masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam 

mewujudkan tujuan perkawinan.
1
 Dalam agama Islam, tujuan dari perkawinan 

bukan hanya untuk mendapatkan halalnya hubungan kelamin dan supaya suami 

istri dapat membina kehidupan yang tenteram lahir dan batin atas dasar cinta 

dalam suatu rumah tangga bahagia, tetapi juga untuk mendapat keturunan yang 

sah dalam rangkaian melanjutkan generasi.
2
   

Dalam rangkaian melanjutkan generasi ini, Anak merupakan penyambung 

keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk 

menjadi sandaran di kala usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk 

meninggkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang 

tua. Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih 

hidup anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal anak adalah 

lambang penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan 

                                                             
1  Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, terj. Muhammad Thalib (Bandung : PT. Alma’arif, 1980), 

Jilid 6, Cet 15, hal. 7.  
2  Dr. Peunoh Daly. Hukum Perkawinan Islam :Suatu Studi Perbandingan Dalam 

Kalnagan Ahlussunnah dan Negara-negara Islam (Jakarta; PT. Bulan Bintang, 1988), hal. 108 
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dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi maupun 

rendah. Anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya.
3
  

Begitu pentingnya seorang anak, sehingga Allah menjelaskan tentang 

kedudukan anak dalam  al-Quran  surat al-Isra ayat 70:  

                         

                

 

“Dan  sesungguhnya  telah  kami  muliakan  anak-anak  Adam.  Kami  angkut 

mereka  didarat  dan  dilautan,  kami  beri mereka  rezeki  dari  yang  baik-baik 

dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan 

makhluk yang telah kami ciptakan.” 
4
 

 

Ayat diatas menunjukan bahwa  al-Qur’an  atau  akidah  Islam meletakan 

kedudukan  anak sebagai  suatu makhluk  yang mulia,  diberikan  rezeki  yang  

baik-baik  dan memiliki nilai  plus,  semua  diperoleh  melalui  kehendak  sang  

Pencipta  Allah  SWT.  Untuk menyikapi  nilai  transendental  dimaksud,  pada  

bagian  lain  al-Qur’an  menegaskan eksistensi  anak  tersebut  dengan  firman  

Allah  SWT,  dalam  al-Qur’an  surat  at-Tiin ayat 4: 

             

“Sesungguhnya  aku  ciptakan  kamu  manusia  dalam  bentuk  yang  sebaik-

baiknya, atau semulia-mulianya”
5
 

 

Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat 

penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum Islam. Sebagai 

                                                             
3 Yusuf al-Qadhawi, Halal dan Haram dalam Islam (Surabaya: Pt Bina Ilmu, 1976), hal. 

256-258 
4 QS. Al-Isra’ [17]:70 
5 QS. At-Tiin [95]:4 
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amanah Allah, maka orang tuanya mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, 

mendidik dan memenuhi keperluannya sampai dewasa.  

Namun tidak semua anak lahir akibat dari suatu perkawinan, ada 

kelompok anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan seksual pranikah. 

Hubungan seksual pranikah ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja tetapi 

juga di daerah-daerah terpencil. Norma-norma agama dan hukum sudah tidak 

ditaati lagi, bahkan tidak jarang ada yang sampai melahirkan keturunan dari 

hubungan tersebut. Anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan kedua orang 

tuanya ini biasa disebut dengan “anak luar kawin”. Selain itu juga, anak luar 

kawin bisa disebabkan karena perkawinan sirri kedua orangtuanya, disebut 

sebagai anak luar kawin karena orangtuanya menikah tanpa dicatatkan di KUA 

atau Catatan Sipil, sehingga perkawinannya tidak sah menurut hukum.  

UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum islam 

tidak secara tegas menyebut pengertian anak luar kawin, akan tetapi hanya 

menyebutkan definisi dari anak sah sebagai anak yang dilahirkan dalam 

perkawinan yang sah, sehingga dari definisi tersebut dapat diketahui secara 

implisit tentang definisi anak luar kawin.   

Adapun dalam Islam, pada dasarnya tidak dikenal istilah anak luar kawin. 

Berdasarkan hadits briwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW 

bersabda: 

 

 ما مه مىلىد إال يىلد على فطرة فأبىاي يهىاوً او يىصراوً او يمجسان

 

Yang artinya: “tidak seorang anakpun melainkan dilahirkan dalam keadaan 

fitrah. Kecuali ibu bapaknya yang menjadikan ia yahudi, nashrani atau majusi.”  
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Dalam Islam tidak dikenal “Anak sah” karena bagaimanapun juga ia 

adalah karunia dan titipan Allah. Meski kelahirannya disebabkan oleh hubungan 

kelamin antara pria dan wanita sebelum pernikahan yang sah. Akan tetapi, anak 

mereka itu dikenal dengan anak zina. Sehingga anak sah yang dimaksud Islam 

merupakan anak yang lahir akibat pernikahan yang sah sesuai dengan syari’at. 

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

perkawinan telah mengatur bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya 

mempunyai hubungan perdata dengan  ibunya dan keluarga  ibunya. Ketentuan  

ini dipertegas pula  dengan  ketentuan  pasal  100 Kompilasi Hukum  Islam  di  

Indonesia  bahwa anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  hanya mempunyai  

hubungan  nasab  dengan ibunya  dan  keluarga  ibunya.  Juga  tentang  hak  waris  

anak  tersebut  hanya  bisa menjadi ahli waris dari ibu dan keluarga ibu.   

Undang-undang Perkawinan mengenal dua macam status anak yaitu anak 

sah dan anak luar kawin,  sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 42 Undang-

undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan 

dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sementara kedudukan anak luar  

kawin terdapat dalam Pasal 43 Undang-undang Perkawinan, menyebutkan  bahwa  

anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  

perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga ibunya.    

Perbedaan pokok  seperti  tersebut di  atas membawa konsekuensi  lebih  

lanjut dalam  hukum.  Kedudukan  anak  luar  kawin  didalam  hukum  ternyata  

adalah inferieur  (lebih  jelek  atau  rendah)  dibanding  dengan  anak  sah. Anak  

sah  pada asasnya berada di bawah kekuasaan orang tua, sedangkan anak luar 
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kawin berada di  bawah  perwalian. Hak  bagian  anak  sah  dalam  pewarisan  

orang  tuanya  lebih besar  dari  pada  anak  luar  kawin  dan  hak  anak  luar  

kawin  untuk  menikmati warisan melalui surat wasiat dibatasi. 

Begitu banyak akibat yang harus ditanggung oleh anak luar nikah akibat 

perbuatan orangtuanya, padahal anak luar nikah tetaplah anak, mereka merupakan 

anugrah dan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa, sudah semestinya mereka 

mendapatkan yang terbaik. Meraka mempunyai hak untuk memperoleh 

perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka 

berkembang secara sehat dan wajar. 

Dengan adanya permasalahan hukum tersebut, Hukum Islam mampu  

memberi solusi dengan memberikan perlindungan hukum terhadap anak luar 

kawin dengan cara pengesahan atau pengakuan anak, dalam istilah arabnya 

dikenal dengan istilhaq/lahiqa atau iqraru bin nasab. Istilah pengakuan anak ini 

juga telah ada dalam hukum perdata yang kemudian menjadi wewenang 

Pengadilan Agama yakni dalam penetapan asal usul anak. 

Dari latar belakang masalah di atas, pernulis tertarik untuk membahas 

tentang “ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PENETAPAN ASAL-USUL 

ANAK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 

ANAK LUAR KAWIN” (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang) 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan penetapan asal-usul anak di Pengadilan di Agama 

Kota Malang? 

2. Bagaimanakah analisa yuridis sosiologis penetapan asal-usul anak di 

Pengadilan Agama Kota Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penetapan asal-usul anak di Pengadilan 

Agama Kota Malang 

2. Untuk mengetahui analisa yuridis sosiologis penetapan asal-usul anak di 

Pengadilan Agama Kota Malang  

 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun 

praktis sebagai berikut : 

1. Kegunaan teoritis 

a) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan untuk 

pengembangan ilmu hukum dengan memberi masukan dan sumbangan 

pemikiran khususnya hukum perdata lebih khusus lagi hukum 

perkawinan.   
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b)  Dapat menjadi materi pembanding bagi mahasiswa jurusan Syari’ah 

Twinning Program Fakultas Agama Islam terutama dalam matakuliah 

yang membahas tentang hukum perkawinan 

2 .  Kegu naa n P r ak t is  

a. Bagi Peneliti 

1) Untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam memperoleh 

gelar Sarjana Hukum Islam dan Sarjana Hukum pada Jurusan Syari’ah 

Twinning Program Fakultas Agama Islam 

2) Dapat mempertajam analisis dan wawasan terkait dengan Penetapan 

asal usul anak sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak 

Luar Kawin. 

b. Bagi Pengadilan Agama 

1) Sebagai referensi tambahan bagi hakim PA dalam menangai kasus 

penetapan asal-usul anak. 

2) Sebagai masukan bagi PA atas kendala yang timbul dalam penyelesian 

perkara penetapan asal-usul anak  

c. Bagi Masyarakat 

1) Memberi informasi tambahan kepada masyarakat yang dihadapkan 

atas permasalahan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin 

2) Menjadi bahan pertimbangan untuk masyarakat yang akan mengajukan 

permohonan penetapan asal-usul anak 
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E. Metode Penelitian 

1. Met o de  Pe nde ka t a n  

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini 

adalah yuridis sosiologis, yakni suatu penelitian yang didasarkan pada suatu 

ketentuan hukum (peraturan yang berlaku) dengan fenomena atau kenyataan 

yang terjadi di lapangan serta dalam prakteknya sesuai dengan yang terjadi 

sebenarnya.
6

 Jadi penulis akan meneliti penetapan asal-usul anak di 

Pengadilan Agama kota Malang dengan cara melakukan analisa apakah 

penetapan asal usul anak tersebut sesuai dengan ketentuan Hukum positif yang 

berlaku di Indonesia khususnya KUHPerdata dan Hukum Islam tentang 

pengakuan anak. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang peneliti pilih adalah Pengadilan Agama Kota 

Malang yang terletak di Jalan Raden Panji Suroso No.1 Kelurahan Polowijen 

Kecamatan Blimbing Kota Malang. Dengan pertimbangan bahwa objek 

penelitian yakni penetapan asal usul anak menjadi kompetensi absolut 

Pengadilan Agama. Jadi dokumen-dokumen dan bahan penelitian yang 

peneliti butuhkan hanya ada di Pengadilan Agama. Pertimbangan lainnya ialah 

bahwa Pengadilan Agama Kota Malang relatif lebih dekat dari Pengadilan 

Agama lain, jadi mudah dijangkau oleh peneliti. 

 

 

                                                             
6  Ronny Hanitijo Soemitro, SH, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Ghalia 

Indonesia,1983), hal 24. 
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3. Je n is  D a t a  

Dari sudut sumber data, data penelitian dibedakan antara data yang 

diperoleh langsung dari masyarakat yang disebut data primer dan data yang 

yang diperoleh dari bahan pustaka, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, 

hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan yang disebut data sekunder. 

a) Data Primer    

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan 

penelitian dilapangan, yang berupa: 

1. Hasil wawancara dengan responden. 

Dalam penelitian ini, responden yang digunakan penulis adalah 

hakim Pengadilan Agama Kota Malang yang menangani perkara 

permohonan penetapan asal usul anak yang berjumlah 2 orang hakim. 

2. Dokumen 

Dalam penelitian ini, dokumen yang dimaksud ialah dokumen yang 

terkait dengan penetapan asal usul anak yang penulis peroleh dari 

Pengadilan Agama Kota Malang. 

b) Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data  yang dikumpulkan dalam penelitian 

kepustakaan, penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan-

bahan atau data-data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat 

hubungannya dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisa 

permasalahan penetapan asal-usul anak. Dalam penelitian ini, data 
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sekunder yang dipakai adalah KUHPerdata, undang-undang no 1 tahun 

1974 tentang perkawinan, KHI dan fiqih tentang pengakuan anak. 

3. T ek n ik  Pe ngu mp u la n Dat a  

Penelitian ini bersifat yuridis sosiologis, sehingga data yang akan dibahas 

ialah data primer dan data sekunder, adapun teknik pengumpulan masing-

masing data ialah sebagai berikut: 

a. Data Primer, data primer ini diperoleh dengan dua cara yaitu: 

1) Wawancara: wawancara terhadap narasumber mengenai masalah 

yang diteliti dengan sejumlah responden yaitu beberapa Hakim 

Pengadilan Agama Kota Malang yang menangani kasus penetapan 

asal-usul anak. Adapun metode wawancara yang digunakan ialah 

wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara dengan daftar 

pertanyaan terlebih dahulu yang dipakai sebagai pedoman, tetapi 

variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan  situasi pada saat 

wawancara dilakukan. Tujuannya adalah untuk mecapai kewajaran 

secara maksimal sehingga memudahkan memperoleh data secara 

mendalam.
7
  

2) Dokumentasi: dengan mempelajari beberapa penetapan Pengadilan 

Agama Kota Malang mengenai permohonan penetapan asal-usul 

anak. 

b. Data Sekunder, pengumpulan data ini dengan cara melakukan studi 

kepustakaan, yaitu mempelajari sejumlah literatur-literatur dokumen, 

                                                             
7 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 1991),  

hal. 91 
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catatan-catatan dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang 

diteliti. Selain itu juga mempelajari peraturan perundang-undangan yakni 

KUHPerdata, UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, KHI dan fiqih 

Islam yang mengatur masalah pengakuan anak 

4. Metode Analisis Data. 

Data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui 

pendekatan secara deskriptif kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif analitis dari apa yang diperoleh secara tertulis, 

agar data-data itu dapat diteliti dan dipelajari untuk menganalisis obyek 

penelitian secara mendalam dan komprehensif, sehingga pada akhirnya dapat 

mengerti serta memahami aspek-aspek yang menjadi objek penelitian.
8
 

Data-data yang telah dikumpulkan dan diolah menurut sistematika, 

dalam bentuk keterangan-keterangan yang kemudian dianalisa secara kualitatif 

(analisis kualitatif) untuk menggambarkan hasil dari penelitian, selanjutnya 

disusunlah bentuk skripsi.  

 

 

                                                             
8 Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat 

(Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hal.67 

 


