
14 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Putusan Hakim 

1. Pengertian Putusan Hakim 

Menurut Rassaid, “Tujuan diadakannya suatu proses di 

muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan Hakim”.15 

Menurut Makarao, “Putusan hakim atau putusan pengadilan 

merupakan sesuatu yang diinginkan atau dinanti oleh pihak yang 

berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan 

sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak 

yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan 

keadilan dalam perkara yang mereka hadapi”.16 

 Pendapat Syahrani mengatakan bahwa, 

“Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan 
kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai 
aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar 
mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum 
yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum 
yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum 
yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan.”17 

                                                             
15 M. Nur Rassaid. 2003. Hukum Acara Perdata. Cet. III. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 

hal. 48 
16 Moh Taufik Makarao.2004. Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, cet.I. Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, hal. 124 
17 Riduan Syahrani, 1998. Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, cet.I, 

Jakarta: Pustaka Kartini.hal. 83 
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 Karenanya dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan 

Kehakiman dinyatakan, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, 

dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup 

dalam masyarakat. 

 Dalam beberapa literatur yang ada, para ahli hukum 

mencoba untuk memberikan definisi terhadap apa yang dinamakan 

dengan putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan 

pengadilan. Terdapat beberpa definisi yang berbeda mengenai 

putusan hakim, namun bila dipahami secara seksama diantara 

definisi-definisi tersebut maka kita akan mendapatkan suatu 

pemahaman yang sama antara satu definisi dengan definisi lainnya. 

 Mertokusumo memberikan definisi “Putusan hakim sebgai 

suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi 

wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri 

atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para 

pihak.”18 Dalam definisi ini Sudikno mencoba untuk menekankan 

bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim itu adalah yang 

diucapkan di depan persidangan. Sebenarnya putusan yang 

diucapkan di persidangan (uitspraak) memang tidak boleh berbeda 

dengan yang tertulis (vonnis). Namun, apabila ternyata ada 

perbedaan diantara keduanya, maka yang sah adalah yang 
                                                             

18 Sudikno Mertokusumo. 2007. Mengenal Hukum Suatu Pengantar ed. Ke-3 cet. Ke 1. 
Yogyakarta: Liberty. hal.158 
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diucapkan, karena lahirnya putusan itu sejak diucapkan. Hal ini 

sebagaimana yang diintruksikan oleh Mahkamah Agung melalui 

Surat Edarannya No. 5 Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan No. 

1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962 yang antara lain 

menginstruksikan agar pada waktu putusan diucapkan konsep 

putusan harus sudah selesai. Sekalipun maksud surat edaran 

tersebut ialah untuk mencegah hambatan dalam penyelesaian 

perkara, tetapi dapat dicegah pula adanya perbedaan isi putusan 

yang diucapkan dengan yang tertulis. 

 Hal senada juga disampaikan oleh beberapa ahli hukum 

lainnya, diantaranya Nasir yang mendefinisikan “Putusan hakim 

sebagai suatu pernyataan (statement) yang dibuat oleh hakim 

sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan 

diucapkan di muka sidang dengan tujuan untuk mengakhiri atau 

menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang 

bersengketa.”19 Dan Makarao memberikan arti “ Putusan hakim 

sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara 

yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan 

bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau 

sengketa antara para pihak.”20 

                                                             
19 Nasir, Muhammad. 2005. Hukum Acara Perdata, Cet. II. Jakarta: Djambatan, hal.39 
20 Taufik Makarao. Opcit. hal.29 
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 Sedangkan Syahrani lebih suka menggunakan istilah 

“Putusan pengadilan sebagai pernyataan  yang diucapkan hakim 

yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum 

untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.”21 

 Dari uraian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 

yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan 

yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat 

negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di depan 

persidangan secara terbuka untuk umum setelah melalui proses dan 

procedural hukum pada umumnya dengan tujuan untuk 

menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara guna terciptanya 

kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. 

2. Asas Putusan Hakim 

Dalam pembahasan selanjutnya akan diawali dengan uraian 

mengenai asas-asas yang semestinya  ditegakkan dalam setiap 

putusan. Asas-asas ini dijelaskan dalam Pasal 178 H.I.R., Pasal 189 

R. Bg, dan beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-Undang 

No.4 Tahun 2004 Tentan Kekuasaan Kehakiman. 

a. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci 

                                                             
21 Riduan Syahrani. Opcit.hal 53 
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Berdasarkan asas ini setiap putusan yang dijatuhkan 

oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang 

jelas dan cukup. Karena putusan yang ttidak 

memenuhi ketentuan ini dikategorikan putusan yang 

tidak cukup pertimbangan. Hal ini ditegaskan dalam 

pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 

2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu bahwa 

“Segala putusan pengadilan harus memuat alasan-

alasan dan dasar-dasar putusan, sertamencantumkan 

pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu 

yang bersangkutan dengan perkara yang diputus 

atau berdasarkan sumber hukum lainnya, baik yang 

tertulis, seperti yurisprudensi atau doktrin hukum, 

maupun yang tidak tertulis, seperti hukum 

kebiasaan atau hukum adat.” Dan untuk memenuhi 

kewajiban itu, pasal 28 ayat (1) Undang-Undang 

No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 

memerintahkan hakim sebagai penegak hukum dan 

keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan 

memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam 

masyarakat. 

b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan 
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Asas ini sebagaimana yang digariskan dalam 

pasal 178 ayat (2) H.I.R., pasal 189 ayat (2) R.Bg., dan 

pasal 50 Rv. Dimana dalam setiap putusannya hakim 

harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili 

setiap segi gugatan yang diajukan. Hakim tidak boleh 

hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan 

mengabaikan gugatan selebihnya. Karena cara 

mengadili yang demikian bertentangan dengan asas 

yang digariskan undang-undang. 

c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan  

Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi 

tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan 

ini disebut ultra petitum partium. Asas ini ditegaskan 

dalam pasal 178 ayat (3) H.I.R., pasal 189 R.Bg. dan 

pasal 50 Rv. Menurut asas ini “Hakim yang 

mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, 

dianggap telah melampaui batas wewenang atau ultra 

vires yakni bertindak melampaui wewenangnya 

(beyond the powers of his authority).” Dengan 

demikian, apabila suatu putusan mengandung ultra 

petitum, harus dinyatakan cacat meskipun hal itu 

dilakukan hakim dengan iktikad baik (good faith) 

maupun sesuai dengan kepentingan umum (public 
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interest). Hal ini mengingat bahwa peradilan semata-

mata hanya sebagai sarana penyelesaian sengketa antara 

kedua belah pihak guna melindungi kepentingan para 

pihak yang bersengketa, bukan untuk kepentingan 

umum (public interest).  

 Hal senada juga disampaikan oleh Soepomo 

yang menganggap “ Peradilan perdata sebagai 

urusan kedua belah pihak semata-mata, dimana 

hakim harus bertindak pasif.”22 Dan Harahap 

beranggapan bahwa : 

 “Mengadili dengan cara mengabulkan 

melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan 

dengan tindakan yang tidak sah (illegal). Sehingga 

menurutnya, hakim yang melanggar prinsip ultra 

petitum sama dengan pelanggaran terhadap prinsip 

rule of law, karena tindakan itu tdak sesuai dengan 

hukum, padahal menurut prinsip rule of law semua 

tindakan hakim harus sesuai dengan hukum.23 

                                                             
22 R. Soepomo.1994. Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri cet.13. Jakarta: PT. 

Pradnya Paramita 
23 Subekti.R. dan Tjitrosodibio.2007. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: BW 

Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: 
PT. Pradnya Paramita. Hal. 168        
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d. Diucapkan di Muka Umum  

Prinsip putusan diucapkan dalam sidang 

pengadilan ynag terbuka untuk umum, ditegaskan 

dalam pasal 20 Undang-Undang No 4 Tahun 2004 

tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: “Semua 

putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai 

kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang 

terbukauntuk umum.”Hal ini tidak terkecuali 

terhadap pemeriksaan yang dilakukan dalam sidang 

tertutup. Khususnya dalam bidang hukum keluarga, 

seperti perceraian.  

3. Kekuatan Putusan Hakim 

Mengenai kekuatan putusan ini sebenarnya sama sekali 

tidak dimuat dalam H.I.R. maupun R.Bg., kecuali pasal 180 H.I.R. 

dan pasal 191 R.Bg., yang hanya menyebutkan adanya suatu 

putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk itu, 

dengan adanya suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap, maka sudah tentu ada juga putusan hakim yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sudah tentu ada juga 

putusan hakim yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Putusan hakim yang belum mempunyai kekuatan hukum 

tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang 
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masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum 

melawan putusan itu, misalnya perlawanan (verzet), banding, atau 

kasasi. Sedangkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang tidak 

ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa 

(perlawanan, banding, atau kasasi) melawan putusan itu. Jadi 

putusan itu tidak dapat lagi diganggu gugat. Menurut doktrin, 

dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 

terdapat 3 macam kekuatan untuk dapat dilaksanakan. 

4. Kekuatan Mengikat 

Suatu putusan pengadilan dimaksudkan untuk 

menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak 

atau hukumnya. Apabila pihak yang bersengketa tidak dapat 

menyelesaikan sengketa diantara mereka secara damai, dan 

kemudian menyerahkan dan mempercayakan sengketanya kepada 

pengadilan atau hakim untuk diperiksa dan diadili, maka hal ini 

mengandung arti bahwa pihak-pihak yang bersengketa akan tunduk 

dan patuh pada putusan yang dijatuhkan, sehingga putusan itu 

mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang 

bersengketa. 

5. Kekuatan Pembuktian 
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Dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis, yang 

merupakan akta otentik, tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan 

sebagai alat bukti bagi para pihak, yang mungkn diperlukannya 

untuk mengajukan upaya hukum. Karena meskipun putusan hakim 

atau putusan pengadilan tidak mempunyai kekuatan mengikat 

terhadap pihak ketiga, namun mempunyai kekuatan pembuktian 

terhadap pihak ketiga. 

B. Tinjauan Umum Pembatalan Perkawinan 

Menurut R.Soetojo Prawirohamidjojo, syarat-syarat perkawinan 

dibagi menjadi syarat-syarat intern (materiil) dan syarat-syarat ekstern 

(formil). Syarat intern berkaitan dengan para pihak yang akan 

melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat ekstern berhubungan 

dengan formalitas-formalitas yang harus dipenuhi dalam melangsungkan 

perkawinan.24 Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka 

perkawinan dapat dan harus dibatalkan. 

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan 

Pembatalan perkawinan adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan 

karena tidak memenuhi salah satu rukun atau salah satu syaratnya, atau 

sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama. Batalnya 

perkawinan atau putusnya perkawinan dapat juga dikenal dengan 

fasakh. Yang dimaksud dengan fasakh nikah adalah memutuskan atau 

                                                             
24 R.Soetojo Prawirohamidjojo.1988. Pluralisme dalam Perundang-Undangan 

Perkawinan di Indonesia. Surabaya: Airlangga University Press. hal. 39 
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karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, 

atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan 

kelangsungan pernikahan.25 Sayyid Sabiq, dalam kitabnya Fiqih 

Sunnah Jilid 8, menjelaskan bahwa memfasakh akad nikah berarti 

membatalkannya dan melepaskan ikatan pertalian antara suami istri. 

Fasakh bisa terjadi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada 

aqad nikah atau pada hal-hal lain yang datang kemudian yang  

membatalkan kelangsungannya perkawinan.26  

Pembatalan perkawinan adalah usaha untuk tidak dilanjutkannya 

hubungan perkawinan setelah sebelumnya perkawinan itu terjadi. 

Dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan 

harus selalu memperhatikan ketentuan agama mempelai. Jika menurut 

agamanya perkawinan itu sah maka pengadilan tidak bisa 

membatalkan perkawinan.27 

2. Cara Pembatalan Perkawinan 

Menurut pasal 25 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan 

kepada Pengadilan dalam wilayah hukum dimana perkawinan 

                                                             
25 Abdurrahman Ghazaly. 2003. Fikih Munakahat. Jakarta: Kencana. hal.141-142 
26 Sayyid Sabiq. 1980. Fiqih Sunnah Jilid 8, (Terj) Judul asli Fiqhu Al Sunnah. Bandung: 

Al Ma’arif 
27 Prof. Dr. Lili Rasjidi, S.H, LLM. 1991. Hukum Perkawinan dan Perceraian Di 

Malaysia dan di Indonesia. Bandung: Remaja Rosda Karya. hal.83 
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dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau 

isteri.28 Berikut cara mengajukan permohonan pembatalan perkawinan: 

1. Para pihak atau kuasa hukumnya mendatangi Pengadilan Agama 

bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi non 

muslim (pasal 73 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama). 

2. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada ketua 

Pengadilan (pasal 118 ayat 1 HIR/ pasal 142 ayat 1 Rbg), 

sekaligus membayar panjar biaya perkara kepada 

Bendaharawan. 

3. Para pihak atau kuasa hukumnya harus datang menghadiri 

sidang Pengadilan berdasarkan Surat Panggilan dari 

Pengadilan(pasal 82 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama   , pasal 26,27 dan 28 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peradilan Agama Jo 

pasal 121,124, 125 HIR). 

4. Para pihak secara pribadi atau melalui kuasanya wajib 

membuktikan kebenaran dari isi (dalil-dalil) permohonan 

pembatalan perkawinan di muka sidang Pengadilan berdasarkan 

alat bukti berupa surat-surat, saksi-saksi, pengakuan salah satu 

pihak, persangkaan hakim atau sumpah salah satu pihak (pasal 

                                                             
28 Komariah. S.H, M.Si, M.Hum. 2013. Hukum Perdata. Malang: UMM Press. hal.43 
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164 HIR/ pasal 268 Rbg). Selanjutnya hakim memeriksa dan 

memutus perkara tersebut. 

5. Para pihak secara pribadi atau masing-masing menerima salinan 

putusan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri yang belum 

mempunyai kekuatan hukum tetap. 

6. Para pihak menerima akta Pembatalan Perkawinan dari 

Pengadilan. 

7. Setelah menerima akta pembatalan, Pemohon segera meminta 

penghapusan pencatatan perkawinan di buku register Kantor 

Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS).29 

3. Alasan Pembatalan Perkawinan 

Pembatalan perkawinan yang biasa kita kenal dengan istilah 

fasakh, tentunya memiliki beberapa alasan yang menyebabkan 

perkawinannya ini batal. Alasan-alasan penyebabnya tersebut antara lain 

sebagai berikut: 30 

1. Syiqaq, yaitu adanya pertengkaran antara suami istri secara 

terus menerus. Ketentuan Syiqaq ini tercantum dalam QS. An 

Nisa’:35 

2. Adanya cacat, yaitu cacat yang terdapat pada diri suami atau 

istri, baik cacat jasmani, cacat rohani dan cacat jiwa.  

                                                             
29 http://lbh-apik.or.id/penyelesaian-69-seri-27-pembatalan-perkawinan.html  Diakses 27 

September 2016  
30 Amir Syarifuddin. 2006. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh 

Munakahat dan Undang- undang Perkawinan. Jakarta: Kencana. hal.253 

http://lbh-apik.or.id/penyelesaian-69-seri-27-pembatalan-perkawinan.html
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3. Ketidakmampuan suami memberi nafkah 

4. Suami ghaib (mafqud) 

5. Dilanggarnya perjanjian dalam perkawinan 

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila: 

1. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar 

hukum (pasal 27). 

2. Salah satu pihak memalsukan identitas dirinya (pasal 27). 

Identitas palsu misalnya tentang status, usia atau agama. 

3. Suami/isteri yang masih mepunyai ikatan perkawinan 

melakukan perkawinan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak 

lainnya (pasal 24). 

4. Perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan 

(pasal 22). 

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) permasalahan pembatalan 

perkawinan dijelaskan secara rinci pada pasal 70 sampai pasal 76. Dalam 

pasal 70 KHI disebutkan bahwa perkawinan batal (batal demi hukum) 

apabila:31 

1. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad 

nikah karena sudah memilki empat orang istri sekali pun salah satu 

dari keempatnya sedang dalam masa iddah. 

2. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah di li’annya 
                                                             

31 Abdurrahman. 1995.  Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademika 
Pressindo. hal. 129-130 
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3. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dijatuhi 3 kali tala’ oleh 

dirinya. Kecuali jika bekas istrinya sudah menikah dengan pria lain 

yang kemudian bercerai lagi ba’da dukhul dari pria tersebut dan telah 

habis masa iddahnya. 

4. Perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang memiliki hubungan 

darah, semenda, sesusuan, sampai derajat tertentu yang menghalangi 

perkawinan. 

Dalam Pasal 71 KHI disebutkan bahwa  suatu perkawinan dapat 

dibatalkan apabila:  

a.  seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;  

b.  perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih 

menjadi isteri pria lain yang mafqud.  

c.  perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami 

lain;  

d.  perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana 

ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 

tentang perkawinan;  

e.  perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali 

yang tidak berhak;  

f.  perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.  
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4. Akibat Pembatalan Perkawinan 

Menurut pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 

tentang perkawinan menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan 

dimulai setelah keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai 

kekuatan hukum yang pasti dan berlaku sejak saat berlangsungnya 

perkawinan. Perkawinan yang dibatalkan menurut Undang-Undang 

tetap mempunyai akibat hukum, baik terhadap suami/ isteri dan pihak 

ketiga sampai pada saat pernyataan pembatalan itu. Mengenai akibat 

hukum dari pembatalan perkawinan itu ada kesamaan antara ketentuan 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Akibat- akibat hukum pembatalan perkawinan tersebut adalah : 

1. Bila suami/ isteri itu beriktikad baik dalam melangsungkan 

perkawinannya, maka walaupun perkawinannya dibatalkan tetap 

mempunyai akibat-akibat yang sah terhadap mereka berdua dan 

anak-anaknya (pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan dan pasal 95 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata). Tetapi menurut pasal 28 ayat 2 tersebut, 

meskipun suami atau isteri bertindak dengan baik, pembatalan 

tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta bersama, bila 

pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain 

yang lebih dahulu. 
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2. Pihak ketiga yang beriktikad baik mendapat perlindungan dan tidak 

akan dirugikan terhadap hak – haknya yang ada (pasal 28 ayat 2 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

pasal 96 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). 

3. Dalam pasal 96 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan 

akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang tidak diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai 

berikut: bila salah satu pihak saja yang beriktikad baik, maka 

perkawinan itu hanya mempunyai akibat-akibat yang sah dan 

menguntungkan pihak yang beriktikad baik dan anak-anaknya. 

Sedangkan pihak lain yang tidak beriktikad baik dapat dikenakan 

pembayaran ganti rugi dan bunga.32 

C. Tinjauan Umum Tentang Status Anak Dalam Perkawinan 

1. Tinjauan Tentang Status Anak 

       a. Status Anak Dalam Hukum Positif 

Anak adalah keturunan yang kedua. 33Menurut pasal 1 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berumur 

18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam 

kandungan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 

Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan pada bab I 

                                                             
32 Komariah. S.H, M.Si, M.Hum. Op.Cit. hal.  45-46 
33 Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.  Arti  Kata  Anak. http://kbbi.co.id/arti-kata/anak.  

Diakses 1 September 2016 

http://kbbi.co.id/arti-kata/anak
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ketentuan umum pasal (1) poin (2) yang dimaksud anak adalah 

seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun 

dan belum kawin.  Sedangkan menurut pasal 1 ayat (5) Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 

(HAM), anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 

tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan.  

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 

Anak, Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu 

sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-

cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan 

mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan 

perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan 

perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, 

dan seimbang. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 

tentang Pengangkatan Anak. “Anak merupakan bagian dari 

generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber 

daya manusia bagi pembangunan nasional.” 

Seorang anak dilahirkan ke dunia melalui proses yang 

panjang, mulai dari adanya pertemuan biologis antara benih dari 

seorang laki-laki dan sel telur milik seorang perempuan sampai 

terjadinya proses kehamilan yang harus dilalui oleh seorang 

perempuan sebelum kemudian si bayi terlahir ke dunia. Rangkaian/ 
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tahapan proses tersebut kemudian akan menentukan status dan 

kedudukan si anak dihadapan hukum. Menurut sudut pandang 

hukum tahapan proses yang dilalui sampai terjadinya peristiwa 

kelahiran dapat digolongkan menjadi34 : 

Jika proses yang dilalui sah (legal), baik menurut hukum 

agama maupun hukum negara, maka ketika lahir si anak akan 

menyandang predikat sebagai anak yang sah. Namun, jika proses 

yang dilalui tidak sah (ilegal), baik menurut hukum agama maupun 

hukum negara, maka ketika lahir si anak akan menyandang 

predikat sebagai anak tidak sah (anak luar kawin). 

1. Anak Sah 

Definisi anak sah terdapat dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata Pasal 250 tentang anak-anak sah, 

menyebutkan bahwa “Anak sah adalah anak yang 

dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, 

memperoleh si suami sebagai bapak.” Sementara untuk 

menentukan keabsahan seorang anak ditentukan dalam 

Pasal 251 Kitab Undang-Undang Perdata yang menyatakan, 

keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebelum bayi yang 

                                                             
34 Maruar Siahaan. 2012. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.cet.2. 

Jakarta: Sinar Grafika 
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ke seratus delapan puluh dalam perkawinan suami-istri, 

dapat dipungkiri oleh si suami. 

Namun pengingkaran ini tidak boleh dilakukan 

dalam hal-hal sebagai berikut: 

a. Jika si suami sebelum perkawinan telah mengetahui 

akan mengandungnya si istri; 

b. Jika ia telah ikut hadir tatkala akta kelahiran dibuat 

dan akta itu pun telah ditandatanganinya atau, 

memuat pernyataan dirinya, bahwa ia tak dapat 

menandatanganinya; 

c. Jika si anak tak hidup tatkala dilahirkannya. 

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan menyatakan bahwa, “Anak sah adalah 

anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan 

yang sah.” Dalam Pasal 99 KHI yang menjadi Undang-

Undang terapan di Pengadilan Agama menyatakan bahwa 

anak sah adalah: 

a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan 

yang sah 

b. Hasil pembuahan suami-istri yang sah di luar Rahim 

dan dilahirkan oleh istri tersebut. 
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Dengan suatu kenyataan, bahwa seorang anak 

dilahirkan dari seorang wanita yang ia kawin, maka ia 

adalah anak sah dari orang yang terakhir ini, sedangkan 

suami ibunya adalah ayahnya yang sah.35 

Anak yang telah dibuahi sebelum perkawinan, 

namun dilahirkan dalam perkawinan termasuk dalam 

pengertian anak sah. Dengan demikian, ada kemungkinan 

anak tersebut dibuahi oleh laki-laki lain, artinya laki-laki 

yang tidak menjadi suami perempuan tersebut.36 

a. Perwalian 

Anak sah menempati kedudukan yang paling 

tinggi dan paling sempurna dimata hukum 

dibandingkan dengan anak dalam kelompok-

kelompok yang lain, karena anak sah 

menyandang seluruh hak yang diberikan oleh 

hukum. Hak-hak tersebut antara lain hak waris, 

hak sosial, hak untuk mendapatkan penamaan 

                                                             
35 Soetojo Prawirohamidjojo.2006. Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan 

di Indonesia. Surabaya. Airlannga University Press. hal.103 
36 Alimudin.2014. Pembuktian Anak dalam Hukum Acara Peradilan Agama. Bandung. 

Penerbit Nuansa Aulia. hal.76 
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ayah dalam akta kelahiran dan hak-hak 

lainnya.37 

Menurut KUHPdt, kekuasaan orang tua selain 

kekuasaan terhadap diri anak, juga meliputi kekuasaan 

terhadap harta benda anak yang terdiri dari 38: 

a. kekuasaan untuk mengelola harta benda. 

b. kekuasaan untuk memperoleh kenikmatan hasil dari 

harta benda. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan menyebutkan dalam beberapa pasal yaitu 

pasal 47 sampai pasal 49 yang mengatur tentang 

perwalian. 

b. Waris 

Dalam hal terkait hak waris, anak sah menempati 

posisi sebagai golongan I, dalam pasal 852 KUHPdt 

menyebutkan bahwa:  

Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar 

dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris 

dari kedua orang tuanya, kakek, nenek, atau semua 

                                                             
37 Witanto. Op.Cit. hal. 37 
38 Komariah. S.H, M.Si, M.Hum. Op.Cit. hal. 65 
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keluargasedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke 

atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan 

dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu.  

Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si 

meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke 

satu dan masing-masing mempunyai hak karena diri-

sendiri; mereka mewaris pancang demi pancang, jika 

sekalian mereka atau sekadar sebagian mereka bertindak 

sebagai pengganti. 

2. Anak Luar Kawin 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi 

anak luar kawin menjadi tiga kelompok antara lain anak 

zina, anak sumbang dan anak luar kawin yang dapat diakui. 

Anak zina adalah anak yang dilahirkan akibat hubungan 

dari seorang laki-laki dan perempuan dimana salah satu 

atau keduanya terikat dalam sebuah perkawinan, hal ini 

sesuai dengan terminologi zina dalam ketentuan Pasal 284 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi , “ 

Diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan 

seorang pria yang telah kawin melakukan mukah (overspel) 
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padahal diketahuinya bahwa pasal 272 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata berlaku baginya”.39 

 

Anak sumbang (Incest) atau sering juga disebut 

anak hasil dari penodaan darah  yaitu anak yang lahir dari 

hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan 

diamna diantara keduanya dilarang untuk melangsungkan 

perkawinan, baik karena terikat hubungan darah, hubungan 

semenda, hubungan sepersusuan (dalam hukum Islam) dan 

sebagainya.40 

Komariah, SH., M.Si., menggolongkan kedudukan anak 

menjadi empat, selain anak sah, terdapat penggolongan anak wajar, 

anak zina dan anak sumbang (incest). Anak wajar adalah anak yang 

dilahirkan di luar perkawinan orang tuanya. Istilah anak wajar 

dipakai dalam 2 pengertian yaitu:411. Anak wajar dalam arti luas, 

yakni semua anak luar kawin yang lahir di luar perkawinan yang 

sah. 2. Anak wajar dalam arti sempit, yakni terbatas pada anak luar 

kawin yang diperoleh dari zina dan incest. 

                                                             
39 Witanto. 2012. Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin. Jakarta: 

Prestasi Pustaka. hal.109 
40 Ibid. hal. 42 
41 Komariah. S.H, M.Si, M.Hum. Op.Cit. hal.63 
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Anak zina yaitu, anak yang lahir di luar ikatan perkawinan 

yang sah, yang salah satu atau kedua orang tuanya telah 

mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain.42  

Anak Incest (anak sumbang), yakni anak yang lahir dari 

kedua orang tua yang oleh Undang-Undang dilarang kawin.43 

a. Perwalian 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf h menyatakan,” 

Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada 

seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum 

sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang 

tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih 

hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum. 

Pasal 353 KUHPdt menyatakan bahwa,”Seorang anak 

tak sah bernaung demi  hukum di bawah perwalian 

bapaknya yang telah dewasa atau ibunya yang telah dewasa 

puladan yang masing-masing telah mengakuinya, kecuali 

sekiranya si bapak atau si ibu telah dikecualikan dari 

perwalian atau telah kehilangan hak mereka menjdi wali 

atau, sekiranya perwalian itu sudah ditugaskan kepada 

                                                             
42 Ibid 
43 Ibid 
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orang lain selama bapak atau ibu belum dewasa atau, wali 

ini telah mendapat tugas itu sebelum anak diakui. 

b. Waris  

Mengenai pewarisan terhadap anak luar kawin 

diatur dalam pasal 862 sampai dengan pasal 866 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata. 

 

         b. Status Anak Dalam Hukum Islam 

Kata “Anak” dalam Ensiklopedi Hukum Islam44 yaitu orang yang 

lahir dalam rahim ibu, baik laki-laki maupun perempuan atau khunsa yang 

merupakan hasil persetubuhan dua lawan jenis. Dalam bahasa Arab, 

terdapat dua kata yang berarti anak yaitu:  

a. Walad.  

Mempunyai arti anak secara umum. Baik yang dilahirkan oleh 

manusia, maupun binatang yang dilahirkan oleh induknya.45 

b. Ibnun 

Yang berarti anak manusia.46 

                                                             
44 Aziz Dahlan, Abdul.  2008.  Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van 

Hoeve 
45 Attabik Ali & A. Zuhdi Muhdlor. 2003. Kamus Kontemporer Arab Indonesia. 

Jogjakarta: Multi Karya Grafika 

http://www.bukukita.com/searchresult.php?id=3&key=512
http://www.bukukita.com/searchresult.php?id=3&key=512
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Penggunaan kedua kata (walad dam Ibnun) dalam penerapannya 

berbeda. Walad dipakai untuk istilah anak secara umum, baik anak 

manusia maupun anak binatang. Sedangkan kata Ibnun hanya dipakai 

untuk manusia.47 

Menurut para fuqoha’,kedudukan anak berdasarkan perbedaan 

masa yang dilaluinya terdiri dari tiga bagian: 

1. Masa tidak adanya kemampuan berfikir, masa ini dimulai sejak 

dia dilahirkan sampai ia berusia sekitar 7 tahun. Pada masa 

tersebut, anak belum mempunyai kemampuan berfikir dan 

disebut anak yang belum mumayyiz. Sebenarnya kemampuan 

berfikir tidak terbatas pada usia tertentu, sebab kadang-kadang 

juga terlambat, tergantung dari perbedaan orang, lingkungan, 

keadaan dan mental psikisnya. 

2. Masa kemampuan berfikir lemah, masa ini dimulai sejak usia 7 

tahun, sampai mencapai usia dewasa dan kebanyakan fuqoha’ 

membatasi dengan usia 15 tahun, kalau anak sudah mencapai 

usia itu, ia dianggap sudah dewasa. 

                                                                                                                                                                       
46 Ibid. 
47 Fuad Mochamad Fachruddin. 1985. Masalah Anak Dalam Hukum Islam Anak 

Kandung, Anak Tiri dan Anak Zina. Jakarta: Pedoman Jaya 
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3. Masa kemampuan berfikir penuh, masa ini dimulai sejak anak 

mencapai usia kecerdikan atau setelah mencapai usia 15 tahun 

ke atas.48  

Satu tingkat diatas mumayyiz adalah baligh, yaitu fase transisi yang 

bersifat alami dilalui oleh manusia, masa ini merupakan masa beralihnya 

sifat kekanak-kanakan menuju kondisi dewasa dan pada masa inilah 

seseorang mulai terkena beban ta’lif syara’ dan akan bertanggungjawab 

atas segala tindakannya. Oleh karena itu, semua fuqoha’ bersepakat 

seseorang yang telah baligh terkena khitab syara’.  

 Menurut hukum Islam yang menunjukan seseorang sudah baligh 

atau belum baligh tidak didasarkan pada batas usia, melainkan didasarkan 

atas tanda-tanda tertentu. Terdapat beberapa kategori perkembangan 

seseorang terkait dengan kewajiban melaksanakan syar’i. Seseorang 

dikatagorikan mukalaf, yaitu seseorang laki-laki muslim yang sudah 

berakal baligh, sama dengan wanita muslimah berakal dan baligh.49 

Seseorang dikategorikan baligh, laki-laki bila sudah mimpi50dan 

wanita bila sudah haid. Sedangkan mumayyiz, adalah anak kecil yang 

                                                             
48  Ahmad Hanafi. 1976. Azaz-Azaz Hukum Pidana Islam. Jakarta: Bulan Bintang 

49 Muhammad Amim Masdi, Kitab Qowaid Fiqih, hal. 503 
    
   

     50  
    

Dan apabila anak-anakmu Telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta 
izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin [1049].  
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belum baligh. Namun demikian, Muhammad Usman najati dalam kitab 

Hadis Nabi ilmu Jiwa, mengkategorikan remaja adalah perubahan anak 

kecil masa akhir anak-anak masa remaja, biasanya dimulai pada usia 12 

tahun sampai 21 tahun.51 

 

 

 

 

1. Anak Sah 

 Definisi anak sah dalam hukum Islam yaitu anak yang 

dilahirkan dari perkawinan yang sah, yang nantinya anak tersebut 

akan menyandang nama ayahnya,52 Allah berfirman: 

    

   

     

    

                                                                                                                                                                       
[1049]  Maksudnya: anak-anak dari orang-orang yang merdeka yang bukan mahram, 
yang telah balig haruslah meminta izin lebih dahulu kalau hendak masuk menurut cara 
orang-orang yang tersebut dalam ayat 27 dan 28 surat Ini meminta izin. 

51 Amin Syarif Qosim, Kibab Usul Fiqih. hal. 2-6 
52Abdur Rahman. 1996. Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan. Raja Grafindo 

Persada. Jakarta. hal. 342 
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“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia 

jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan mushaharah53 

dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa.”54 

Dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori, 

Rasulullah saw. Bersabda: 

َ  ؛تُ عْ مِ سَ  الَ قَ  ادٍ یَ زِ  نْ بِ  دْ مَّ حَ ا مُ نَ ثَ  دَّ حَّ   ى هللاُ لَّ صَّ  يُّ بِ النَ  الَ قَ  ةٍ رَ یْ رَ ا ھُ بَ ا
 الَولَدُ ِلْلِفَراِش ، َوِللْعَاِھِر اْلَحْجرُ  مَ لَّ سَّ وَ  ھِ یْ لَ عَ 

“Nasab seorang anak itu dinisbatkan kepada kedua orang tuanya 

yang melakukan persetubuhan dalam perkawinan yang sah, 

sedangkan bagian bagi yang berzina itu batu.”55 

Dalam hadist tersebut diatas mengandung makna bahwa 

nasab seorang anak itu dinisbatkan kepada ayahnya jika dari nikah 

yang sah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa, berdasarkan hadist 

di atas penisbatan seorang anak kepada ayahnya terjadi setelah 

“tidur” satu ranjang, dan itu tidak terjadi kecuali setelah keduanya 

melakukan hubungan intim dalam bingkai pernikahan yang sah 

atau fasid. Sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa penetapan 

cukup dengan akad nikah.56  

a. Perwalian 

                                                             
53 Mushaharah artinya hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti 

menantu, ipar, mertua, dan sebagainya 
54 QS. Al Furqan[25]: 54 Departemen Agama RI 
55 Hadist Riwayat Imam Bukhori Nomor 6252 dalam Hadist Eksplorer Bab Manidda’a 

Akhan atau Ibna akhi 
56 Ibid 
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Terdapat dua macam perwalian, perwalian atas diri 

seseorang dan perwalian atas harta benda. Perwalian atas 

diri seseorang maksudnya  mengatur urusan orang yang 

kurang ahliyatul ada’nya atau al qashir, baik menjaga, 

merawat, mendidik, menikahkan dan lain-lain. Sedangkan 

perwalian atas harta benda yaitu mengatur perputaran harta 

seseorang yang kurang ahliyatu ada’nya, baik dalam 

perdagangan, sewa gadai dan lain-lain.57  

Urutan perwalian menurut Ulama Hanafiyah adalah 

anak, ayah, kakek, saudara laki-laki dan paman. Jika urutan 

kekerabatam tersebut tidak ada maka perwaliannya 

dipindahkan kepada ibu baru sanak saudara.58 Sedangkan 

menurut mahzhab maliki, urutan perwalian adalah anak, 

bapak, orang yang diwasiati, saudara laki-laki, kakek dan 

paman.59 

b. Waris 

Dalam QS. An Nisa’: 11 Allah berfirman: 

   
  
   

   
   

                                                             
57 Wahbah Zuhaili. 2011. Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Jakarta:  Gema Insani. hal. 95 
58 Ibid 
59 Ibid 
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“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka 
untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki 
sama dengan bagahian dua orang anak perempuan60; dan 
jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua61, 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 

                                                             
60 Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah Karena kewajiban laki-laki lebih 

berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah 
61 Lebih dari dua maksudnya : dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan nabi. 
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mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini 
adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui lagi Maha Bijaksana. 

2.Anak Luar Kawin 

Anak luar kawin bisa dedifinisikan sebagai anak yang dilahirkan 

seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah 

dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di dalam rahimnya.62 

Hukum Islam membedakan anak luar kawin dalam beberapa golongan 

yaitu: 

a. Anak subhat atau anak yang dihasilkan dari wathi’ syubhat 

adalah hubungan senggama selain zina, namun juga bukan 

dalam bingkai pernikahan yang sah ataupun fasid63 

b. Anak Mula’anah, yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang 

wanita yang di li’an suaminya.64 

c. Anak Zina, yaitu anak yang dilahirkan sebagai akibat hubungan 

antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat perkawinan 

yang sah kecuali anak yang termasuk dalam pembagian dan 

penggolongan anak lainnya. 

d. Anak Mut’ah, yaitu anak yang dihasilkan dari pernikahan 

mut’ah. Pernikahan mut’ah adalah pernikahan dengan batas 

waktu tertentu.65 
                                                             

62 Witanto. Op.Cit. hal. 46 
63 Wahbah Zuhaili. Op.Cit. hal.37 
64 Witanto. Op. Cit 
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Fatchur Rahman mendefinisikan anak hasil luar nikah adalah anak 

yang dilahirkan di luar perkawinan yang tidak sah menurut syariat.66 

Sedangkan menurut Ahmad Rofiq menyatakan bahwa anak hasil luar 

nikah adalah anak yang lahir tidak sah menurut ketentuan agama.67 

a. Perwalian 

Sebagaimana disebut diawal (pada pembahasan 

mengenai hak anak sah), hak perwalian merupakan hak 

yang melekat atau bersama-sama dengan adanya hak waris. 

Jadi jika seorang anak luar kawin yang tidak memiliki hak 

waris dari ayah biologisnya maka ia juga tidak memiliki 

hak perwalian dari ayahnya. 

b. Waris 

Seluruh ahli fikih madzhab-madzhab Islam sepakat 

bahwa tidak ada hubungan saling mewarisi antara pezina 

dan anaknya, karena bukan anaknya secara syar’i.68 

Madzhab Hanafi dan Hanbali berpendapat, anak zina tidak 

memperoleh warisan dan tidak boleh menikah dengan 

mahram-mahramnya.69 

 
                                                                                                                                                                       

65 Beni Ahmad Saebeni.2001. Fikih Munakahat II. Bandung. Pustaka Setia. Halaman. 186 
66 Fatchur Rahman.1981. Ilmu Waris Cet X. Bandung. PT. Al Ma’arif. Halaman. 221 
67 Ahmad Rofiq.1993. Fikih Mawaris. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Halaman. 127 
68 Ibid hal 424 
69 Ibid 
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