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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sahnya suatu perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah apabila memenuhi pasal 2 ayat 

(1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yaitu 

Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu: dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi meskipun perkawinan telah sah 

menurut agamanya masing-masing, belum tentu perkawinan tersebut sah menurut 

undang-undang perkawinan. Hal tersebut dikarenakan perkawinan yang dilakukan 

tidak dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga 

apabila dilahirkan anak di dalam suatu perkawinan yang tidak dicatatkan maka 

dapat dianggap bahwa anak tersebut adalah anak luar kawin. 

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. 

Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-

laki dengan seorang wanita. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan menurut pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara pria 

dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa. 

Mengingat perkembangan masyarakat di Indonesia ini semakin banyak 

anggapan bahwa hubungan seks di luar ikatan perkawinan sah, tidaklah 
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merupakan suatu masalah yang luar biasa, sehingga seringkali terjadi kelahiran 

seorang anak di luar suatu ikatan perkawinan sah. Anak yang lahir di luar suatu 

ikatan perkawinan sah disebut anak luar kawin.  Dalam kehidupan sehari-hari 

anak luar kawin seringkali mendapat sebutan sebagai anak haram, yaitu anak yang 

tak menentu siapa bapaknya, artinya anak yang lahir tersebut hanya mempunyai 

status serta hubungan biologis dan yuridis dengan ibu kandungnya saja, tidak 

mempunyai hubungan yuridis dengan seorang ayah.  

Status seorang anak dalam Islam sangat berkait erat dengan sebuah 

keabsahan suatu pernikahan. Pernikahan yang sah atau terlahirnya seseorang 

dalam atau akibat perkawinan yang sah, akan memastikan satus anak tersebut 

secara jelas. Sebaliknya, perkawinan yang tidak sah atau terlahirnya seorang anak 

dalam (akibat) perkawinan yang tidak sah, akan berimplikasi pada ketidak jelasan 

status anak tersebut secara legal formal. 

Dengan penetapan status anak itulah dapat diketahui hubungan nashab 

antara anak dengan ayahnya, menyangkut kewarisan dan perwalian. Kendatipun 

pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma laki-laki dan sejatinya 

harus menjadi ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain. 

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika 

terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan 

yang sah, tidak dapat disebut dengan anak sah, biasa disebut dengan anak zina 

atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia memiliki hubungan nasab dengan 
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ibunya.1 

Dalam pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan disebutkan bahwa anak yang lahir 

di luar perkawinan hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya 

saja. Sayangnya makna luar perkawinan dalam pasal ini ternyata dimaknai juga 

dengan perkawinan bawah tangan (nikah siri) atau perkawinan yang tidak 

dicatatkan. Seringkali masyarakat tidak mendapatkan hak keperdataannya lantaran 

pernikahan yang tidak tercatatkan. Kasus Machica Muchtar yang ingin 

mendapatkan hak keperdataan anaknya dari Moerdiono (mantan Mensesneg RI) 

yang menikahinya, merupakan salah satu bukti peliknya persoalan ini.2 Baru setelah 

Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materilnya terhadap pasal 43 UU 

Perkawinan, ia bisa bernapas lega. 

Hal ini disebabkan oleh tidak jelasnya siapa yang menjadi ayah dari anak 

luar kawin tersebut. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan menurut Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 43 

hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, maka 

dalam hal ini kedudukan anak luar kawin tersebut tidak memilki hubungan 

keperdataan dengan ayah biologisnya. Pasal tersebut dirasakan oleh Hj. Aisyah 

Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal 

Ramadhan bin Moerdiono telah merugikan hak konstitusionalnya. Menurut 

penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

 
1 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis 

Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU Tahun 1974 sampai KHI, (Jakarta : Kencana Prenada 
Media Group, 2006), Cet. III, 276 

2 Busman Edyar, Aspek Yuridis Kasus Machica-Murdiono, Jakarta : Harian Pelita, 13 Maret 
1999 
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Mahkamah Konstitusi, pasal 51 yang dimaksud dengan hak-hak konstitusional 

hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Oleh karena itu, Machica Mochtar dan Iqbal Ramadhan mengajukan uji 

materiil terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: Tiap-tiap perkawinan dicatat 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 43 ayat (1) 

yang berbunyi: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya, yang menurut para 

pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 

1945, pasal 28B ayat (1) dan (2) yang berbunyi: Setiap orang berhak untuk 

membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah 

dan Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta 

berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta) Undang-Undang 

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: Setiap 

orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang 

adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.  

Perkawinan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan, pasal 1 bahwa: Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin 

antara seorang Pria dan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

KeTuhanan Yang Maha Esa. 
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Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, pasal 2 yang berbunyi sebagai 

berikut: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang 

sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah 

Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2010 tersebut, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, pasal 43 dinyatakan 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 hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. 

Di dalam Islam memilki kepentingan hukum untuk mengatur lalu lintas 

hubungan darah/nasab anak manusia. Anak yang dilahirkan oleh akibat norma 

orang tuanya, jelas anak tersebut tidak bisa dipersalahkan. Karena kesalahan itu 

hanya patut dibebankan kepada orang tua yang telah melanggar norma agama. Hal 

ini selaras dengan QS An-Najm (53:38) 3;  

ى خَ رَ  رَ  وازِر ةوَ  ِّزرَ  ا َّ َال تزَ   ا

Manhaj al-Hafiz Ibn Kathir berhujjah dalam kitab tafsirnya ketika 

mentafsirkan ayat, katanya : “sebagaimana tidak dipikulkan dosa orang lain (ke 

atas seseorang itu) begitu juga ia tidak menerima ganjaran melainkan apa yang 

telah ia usahakan sendiri (ketika hidup).” Daripada ayat ini lah Imam Syafi’i dan 

semua yang mengikutinya mengistinbatkan (mengeluarkan hukum) bahwa 

 
3 Departemen Agama RI, Al-quran tajwid dan Terjemah, (Bandung; CV Penerbit 

Diponogoro), hal. 527 
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menghadiahkan pahala bacaan (al-Qur’an) tidak sampai kepada si mati, karena 

(amalan-amalan itu) bukan daripada amalan dan usaha mereka.  

Oleh itu, Nabi saw., tidak pernah menyuruh umatnya berbuat demikian 

dan tidak pula menggalakkannya, tiada satu nas pun yang menunjuk mereka 

maupun mengisyaratkan kepada amalan tersebut. Dan tidak pula amalan ini 

disebut sebagai amalan sahabat, tidak seorangpun dikalangan mereka (radiyallahu 

‘anhum). Sekiranya amalan itu suatu yang baik sudah tentu mereka telah 

mendahului kita untuk beramal.   

Dengan demikian, hukum harus memberi perlindungan dan kepastian 

hukum yang adil terhadap status setiap anak yang dilahirkan dan hak-hak yang 

ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan diluar pernikahan yang sah 

menurut peraturan perundang-undangan. Dari latar belakang tersebut, maka 

penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dengan judul “Hak 

Waris Anak Luar Nikah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata(KUHPdt) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kedudukan anak luar kawin tentang pengesahan/pengakuan 

status anak dan hak waris menurut KUH Perdata dan Putusan Mahkamah 

Konstitusi ? 

2. Bagaimana kedudukan anak luar kawin tentang pengesahan/pengakuan 

status anak dan hak waris menurut KHI ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui kedudukan anak luar kawin tentang pengesahan/pengakuan 

status anak dan hak waris menurut KUH Perdata dan Putusan Mahkamah 

Konstitusi  

2. Mengetahui kedudukan anak luar kawin tentang pengesahan/pengakuan 

status anak dan hak waris menurut KHI 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Bagi Peneliti 

Penulis berharap, penelitian ini dapat menjadi bagian dari upaya 

meningkatkan kualiatas intelektual penulis dalam melihat persoalan disekitar 

sehingga tetap mampu menjaga kepekaan kritis penulis sebagai insan 

akademis yang dapat memberikan manfaat dalam bermasyarakat. 

2. Bagi Perguruan Tinggi 

Berawal dari kewajiban sebagai mahasiswa yang harus menyelesaikan 

tugas akhir studi di kampus Muhammadiyah Malang, penulis berharap agar 

peneliti ini dapat memperkaya wawasan akademis komunitas perguruan tinggi 

dalam menyikapi diskursus yang muncul sebagai respon akademis terhadap 

fenomena hukum yang berkembang. 

3. Bagi Pihak Lain 

Berharap penelitian ini bisa diterima dan layak untuk dijadikan 

rujukan, memberikan sumbangsi pandangan, serta merefleksikan sikap kritis 

dalam kerangka akademis ketika melihat realitas social dalam kehidupan kita. 
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Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan diharapkan hasil dapat digunakan 

sebagai referensi untuk menambah pengetahuan. 

 

E. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan 

penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam 

mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak 

menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. 

Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam 

memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian 

terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis: 

Sari Pusvita, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Thaha Saifuddin, 

Jambi “Keperdataan Anak Diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan 

Implikasinya terhadap Harta Warisan”. Dalam penelitian ini lebih kepada hak 

harta warisan yang diperoleh anak yang lahir dari orang tua tidak memiliki status 

pernikahan resmi sebagai implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

46/PUU-VIII/2010 yang merupakan langkah di bidang hukum keluarga di 

Indonesia4. 

Meita Djohan Oe, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 

“Analisis Status Hak Waris Anak Diluar Kawin Menurut KHI”. Penelitian ini 

 
4 Keperd ataan Anak Diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan 

Implikasinya terhadap Harta Warisan.. (Puspita, Sari) 
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hanya merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) saja serta pembagian harta 

yang didapat oleh anak yang berstatus luar kawin5. 

Ahmad Khumaini, Fakultas Hukum Universitas Jember, “Kedudukan Hukum 

Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974”. 

Dalam hal ini peneliti cenderung kepada Negara memberikan perlindungan 

hukum terhadap anak dari hasil perbuatan orang tuanya, meskipun anak tersebut 

berstatus luar kawin. Mengacu kepada putusan Mahkamah Agung nomor 

46/PUU-VIII/2010 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang selanjutnya 

disebut dengan Undang-undang Perkawinan6. 

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu; lebih condong untuk menggali 

efek dari hukum eksplisit dan implisit terhadap pengakuan anak serta bagai mana 

nasabnya, dan bentuk kewajiban orang tua terhadap anak yang berstatus luar 

nikah begitu juga sebaliknya sikap anak terhadap orang tuanya walaupun anak 

mempunyai akibat hukum karena perbuatan meraka yang sudah terjadi. Penulis 

menggunakan 2 hukum ini, KUH Perdata serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

sebagai salah satu landasan hukum di Indonesia.  

F. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Di dalam penyusunan tugas akhir ini didapatkan data yang akurat, maka 

penulis menggunakan sumber kepustakaan (library research), yaitu penelitian 

 
5 Analisis Status Hak Waris Anak Di Luar Nikah Menurut KompilasiHukum.. 

(Meita Djohan Oe) 
6 Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 

Tahun 1974..( Ahmad Khumaini) 
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yang didasarkan pada buku-buku pustaka yang relevan sesuai dengan tema yang 

ditulis. 

2. Sumber Data 

Untuk mendapatkan data yang diinginkan sesuai permasalahan yang 

dibahas, maka penulis menggunakan beberapa sumber data, seperti: 

a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang diambil dari sumber 

hukum yang mengikat, seperti Al-Qur’an dan Hadist untuk Hukum 

Islam dan Hukum Perdata (BW). 

b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diambil dari hasil 

penelitian dari berbagai literature, jurnal, dan karya ilmiah. 

c. Sumber data tersier, yaitu penjelasan terhadap sumber data yang 

digunakan dari bahan primer dan sekunder seperti ensklopedia dan 

kamus. 

3. Teknik Analisa Data 

Setelah data yang diinginkan terkumpul, maka teknik analisa yang 

digunakan dalah analisa isi, yaitu sebuah tehnik penelitian untuk membuat 

referensi yang dapat digunakan untuk keabsahan datanya, artinya langkah yang 

dapat digunakan dengan mencari secara kritis untuk mendapatkan suatu formulasi 

yang konkrit dan memadai mengenai pembagian waris anak luar kawin jika 

ditinjau dari Hukum Perdata (BW), dan kompilasi Hukum Islam yang merupakan 

langkah kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang dikemukakan di 

awal. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat pembagian dalam beberapa bab, 

yaitu: 

BAB I  Pendahuluan, yang berisi: Latar belakang rumusan masalah, 

batasan masalah, metode penelitian, Kegunaan penelitian, dan sistematika 

pembahasan 

BAB II  kajian pustaka, yang berisi: Tinjauan Umum Tentang Perkawinan, 

dan Tinjauan Tentang Anak  

BAB III Pembahasan, yang berisi: Pembahasan tentang pengakuan anak 

luar kawin dan masalah kewarisan anak luar kawin menurut Hukum Perdata 

(BW), Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi. 

BAB IV Penutup, yang berisi: Suatu kesimpulan yang telah di bahas oleh 

sebelumnya serta saran yang nantinya dapat digunakan kedepannya untuk 

mengatasi masalah yang ada. 


