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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Perkawinan 

A.1. Pengertian Perkawinan 

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.1 

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah 

tangga dan keluarga sejahtera bahagia di mana kedua suami istri memikul 

amanah dan tanggung jawab, si istri oleh karenanya akan mengalami suatu 

proses psikogologis yang berat yaitu kehamilan dan melahirkan yang meminta 

pengorbanan.2 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dan Hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya 

dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi juga dilihat dari aspek agama dan 

sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan 

aspek formal adalah menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di 

Kantor Urusan Agama dan catatan sipil.3 

 
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang Perkawinan. 
2 Majalah Nasehat Perkawinan Nomor 109 ke X Juni 1981, Penertbit Badan Penasehat 

Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4), h.14. 
3 Salim, HS, S.H., M.S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: Sinar 

Grafika,2003), h. 61. 
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Pernikahan adalah suatu ritual pemersatu dua insan yang diakui secara resmi 

dalam hukum kenegeraan. Sesuai QS ar-Ruum (30: 21) 4. 

ۚ    ِإن    ِف   ذ َِٰلك      ن ُكْم م و د ًة و ر ْْح ةً    تِِه أ ْن خ ل ق  ل ُكْم ِمْن أ نْ ُفِسُكْم أ ْزو اًجا لِت ْسُكُنوا إِل ي ْه ا و ج ع ل  ب  ي ْ وِمْن آَي 

ت   لِق ْوم    ي  ت  ف  ك ُرون َي   َل 

 

Manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan-perasaan 

tertentu terhadap jenis yang lain. Perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran itu 

ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka, yang 

menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis 

pria dan wanita itu terjalin hubungan yang wajar. Mereka melangkah maju dan 

bergiat agar perasaan-perasaan itu dan kecenderungan-kecenderungan antara 

laki-laki dan wanita itu tercapai. Puncak dari semuanya itu ialah terjadinya 

perkawinan antara laki-laki dan perempuan itu.  

Dalam keadaan demikian bagi laki-laki hanya istrinya itulah wanita 

yang paling cantik dan baik, sedang bagi wanita itu, hanya suaminyalah laki-

laki yang menarik hatinya. Masing-masing mereka merasa tenteram hatinya 

dengan ada pihak yang lain itu. Semuanya ini merupakan modal yang paling 

berharga dalam membina rumah tangga bahagia. Kemudian dengan adanya 

rumah tangga yang berbahagia jiwa dan pikiran menjadi tenteram, tubuh dan 

hati mereka menjadi tenang serta kehidupan dan penghidupan menjadi 

mantap, kegairahan hidup akan timbul, dan ketenteraman bagi laki-laki dan 

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

Diponogoro), hal. 405 
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wanita secara menyeluruh akan tercapai. Khusus mengenai kata-kata 

"mawaddah" (rasa kasih) dan "rahmah" (sayang), Mujahid dan Ikrimah 

berpendapat bahwa yang pertama adalah sebagai ganti dari kata "nikah" 

(bersetubuh, bersenggama) dan yang kedua sebagai kata ganti "anak". 

Jadi menurut Mujahid dan Ikrimah, maksud perkataan Tuhan : Bahwa 

Dia menjadikan antara suami dan istri rasa kasih sayang ialah adanya 

perkawinan sebagai yang disyariatkan Tuhan antara seorang laki-laki dengan 

seorang wanita dari jenisnya sendiri, yaitu jenis manusia, akan terjadilah 

persenggamaan yang menyebabkan adanya anak-anak dan keturunan. 

Persenggamaan adalah merupakan suatu keharusan dalam kehidupan manusia, 

sebegaimana adanya anak-anak adalah merupakan suatu keharusan yang 

umum pula. Ada yang berpendapat bahwa: "mawaddah" bagi anak muda, dan 

"rahmah" bagi orang tua. Sehubungan dengan mawaddah itu Allah mengutuk 

kaum Luth yang melampiaskan nafsunya dengan melakukan homosex, dan 

meninggalkan istri-istri mereka yang seharusnya kepada istri-istri itulah 

mereka melimpahkan rasa kasih sayang dan dengan merekalah seharusnya 

bersenggama. 

A.2. Syarat Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan 

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai suatu ikatan lahir 

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang 

bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Republik Indonesia 
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Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menentukan syarat-syarat lain 

untuk sahnya perkawinan. Syarat-syarat lain itu dapat dibedakan menjadi5 : 

1. Syarat Materil 

Syarat materil adalah syarat yang berkaitan dengan diri pribadi 

seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi 

untuk dapat melangsungkan perkawinan. Syarat materil ini dapat lagi 

dibedakan menjadi6 : 

1) Syarat materil umum 

Merupakan syarat mengenai diri pribadi seseorang yang akan 

melangsungkan perkawinan. Syarat materil umum ini terdiri dari7 : 

a. Persetujuan Bebas 

Dalam perkawinan, kedua calon suami-istri harus setuju atau 

sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu ikatan perkawinan tanpa 

paksaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 6 ayat (1) yang 

menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua 

calon mempelai. 

b. Syarat usia/umur 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, pasal 7 ayat (1) batas usia melangsungkan 

 
5 Undang-Undang Tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 tahun 1974, 

TLN No. 3019, Ps. 1. 
6 Wahyono Darmabrata, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia, (Jakarta: 

Penerbit FHUI, 2004), h. 20 
7 Ibid hal. 22-28 
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perkawinan bagi pria sekurang-kurangnya 19 tahun sedangkan bagi wanita 

sekurang-kurangnya 16 tahun. 

c. Tidak dalam status perkawinan 

Pada dasarnya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 3 ayat (1) 

dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang 

istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Namun 

terdapat pengecualian atas hal tersebut, yaitu apabila terdapat hal-hal 

sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 

yang menyatakan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada 

seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh 

pihak-pihak yang bersangkutan.  

Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang 

sebagaimana tersebut, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada 

Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan yang dimaksud hanya 

memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang 

apabila : 

a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. 

b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan. 

c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 

d) Syarat waktu tunggu 
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, Pasal 11 menentukan bahwa bagi seorang wanita yang putus 

perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Jangka waktu yang 

dimaksud disini adalah jangka waktu yang harus dipenuhi oleh seorang 

wanita yang putus perkawinannya untuk dapat menikah lagi dengan laki-

laki lain. Dengan demikian, sebelum jangka waktu tunggu itu berakhir, 

seorang wanita tidak dapat melangsungkan pernikahan untuk kedua 

kalinya 

2) Syarat materil khusus 

Merupakan syarat mengenai diri pribadi seseorang terkait 

dengan dengan izin kawin serta larangan untuk melangsungkan 

perkawinan. Izin kawin ini diatur dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 6, berbunyi:  

a. Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin 

kedua orang tuanya untuk dapat melangsungkan perkawinan. 

b. Jika salah seorang dari kedua orang tuanya telah meninggal terlebih 

dahulu atau tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin cukup 

diperoleh dari orang tuanya yang masih hidup atau yang mampu 

menyatakan kehendak. 

c. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu 

menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari orang yang 

memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam 
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garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih dan dalam keadaan 

dapat menyatakan kehendak. 

d. Jika terdapat perbedaan antara mereka yang disebut dalam huruf a, b 

dan c di atas maka izin dapat diberikan oleh pengadilan dalam daerah 

hukum tempat tinggal calon suami-istri atas permohonan mereka. 

3). Syarat formal 

Syarat formal adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara 

pelaksanaan perkawinan, baik syarat yang mendahului maupun syarat 

yang menyertai pelaksanaan perkawinan.8 Syarat-syarat formal tersebut 

antara lain adalah : 

a. Pemberitahuan tentang akan dilangsungkannya perkawinan 

Pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan perkawinan 

dilakukan oleh mempelai atau orang atau walinya secara lisan ataupun 

tertulis kepada Pegawai Pencatatan Perkawinan dimana perkawinan itu 

dilangsungkan. Pemberitahuan ini harus dilakukan sekurang-

kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus 

memuat sekurang-kurang : 

➢ Nama; 

➢ Umur; 

➢ Agama/kepercayaan; 

➢ Pekerjaan; 

➢ Tempat kediaman calon mempelai; 

 
8 Ibid hal. 45-52 
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➢ Nama istri atau suami terdahulu (dalam hal salah satu atau kedua 

calon mempelai pernah menikah) serta nama kecil dan/atau nama 

keluarga. 

b. Penelitian 

Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak 

melangsungkan perkawinan dengan terlebih dahulu meneliti apakah 

syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan telah dipenuhi atau 

belum dan apakah terdapat halangan perkawinan bagi mereka untuk 

melangsungkan perkawinan. 

c. Pencatatan 

Setelah melakukan penelitian, pegawai pencatat menulis hasil 

penelitian dalam daftar yang diperuntukan untuk itu. Apabila terdapat 

syarat-syarat yang tidak dipenuhi, hal tersebut diberitahukan kepada 

calon mempelai atau kepada orang atau wakil calon mempelai. 

d. Pengumuman 

Apabila syarat-syarat dan tata cara untuk melangsungkan 

perkawinan telah terpenuhi maka pegawai pencatat mengumumkan 

tentang pemberitahuan hendak melangsungkan perkawinan tersebut. 

Pengumuman dilakukan dengan cara menempelkan surat pengumuman 

ditempat yang sudah ditentukan untuk itu dan mudah dibaca oleh 

umum. 
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e. Pelangsungan Perkawinan 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, 

perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah 10 hari diumumkannya 

niat untuk melangsungkan perkawinan, kecuali dalam hal adanya 

dispensasi karena suatu alasan yang penting.9 

f. Penandatanganan akta perkawinan 

Penandatanganan akta perkawinan dilakukan segera sesaat 

perkawinan dilangsungkan oleh kedua mempelai, para saksi dan oleh 

pegawai pencatat perkawinan.10 

A.3. Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam 

Adapun ayat tentang hal-hal pernikahan didalam yang diatur dalam QS An 

Nisa’(4:19) 11, yaitu:  

يَأْتِيَن  َما آتَْيتُُموهُنَّ إاِلَّ أَن يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ الَ يَِحلُّ لَُكْم أَن تَِرثُواْ الن َِساء َكْرًها َوالَ تَْعُضلُوُهنَّ ِلتَذَْهبُواْ بِبَْعِض 

 ُ بَي ِنٍَة َوَعاِشُروهُنَّ بِاْلَمْعُروِف فَإِن َكِرْهتُُموهُنَّ فَعََسى أَن تَْكَرهُواْ َشْيئًا َويَْجعََل للا    فِيِه َخْيًرا َكِثيًرابِفَاِحَشٍة مُّ

Hadist12 : 

ف اْلي  ت  ز  و ْج ف ِئان ُه ا غ ضُّ لِْلب ص ِر و ا ْحص ُن لِْلف ْر ِج و م ْن َلْ  َي  م ْعش ر  الش ب ا ِب م ِن اْست ط ا ع  ِمْنُكْم اْلب اء ة   
ُه ُمْسِلم  ِفْ ِكت اِب النِِّكا ِح(     ل ُه ِوج ا ء   ي ْست ِطْع ف  ع ل ْيِه ِِب الص ْو ِم ف اِء ن هُ      )ا ْخر ج 

 

 

 
9 Peraturan Pemerintah Pelaksana undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975, LN Nomor 12 Tahun 1975, TLN Nomor 3019, Ps. 10. 
10 Peraturan Pemerintah Pelaksana undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975, LN Nomor 12 Tahun 1975, TLN Nomor 3019, Ps. 11 
11 Departemen Agama RI, Al-quran tajwid dan Terjemah, (Bandung; CV Penerbit 

Diponogoro), hal. 
12 https://www.hadits.id/hadits/muslim/1402, diakses pada taggal 3 maret 2019. 
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Perkawinan terdiri atas syarat yang ditentukan secara syar’i (syari’at 

Islam) dan syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.13 

Syarat-syarat syar’i itu ada 4, yaitu : 

1. Syarat-syarat akad 

a. syarat-syarat shighah: lafal bermakna ganda, majelis ijab dan qabul 

harus bersatu, kesepakatan qabul dengan ijab menggunakan ucapan 

ringkas tanpa menggantikan ijab dengan lafal yang menunjukkan 

masa depan. 

b. Syarat-syarat kedua orang yang berakad: 

1. Keduanya berakal dan mumayyiz 

2. Keduanya mendengar ijab dan qabul, serta memahami maksud 

dari ijab dan qabul adalah untuk membangun mahligai 

pernikahan karena intinya kerelaan kedua belah pihak. 

 

3. Syarat-syarat kedua mempelai: 

➢ Suami disyaratkan seorang muslim 

➢ Istri disyaratkan bukan wanita yang haram untuk dinikahi, 

seperti; ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari 

bapak dan dari ibunya. 

➢ Disyaratkan menikahi wanita yang telah dipastikan 

kewanitaannya, bukan waria. 

 

 
13 Neng Djubaidah, Pencatatan PErkawinan dan Perkawinan tidak dicatat menurut hukum 

tertulis di Indonesia dan hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.116. 
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2. Syarat-syarat sah nikah 

a. calon istri tidak diharamkan menikah dengan calon suami. 

b. Kesaksian atas pernikahan 

c. Lafal (shighah) akad perkawinan bersifat kekal 

3. Syarat-syarat Pelaksana Akad (Penghulu) 

Maksudnya ialah orang yang menjadi pemimpin dalam akad 

adalah orang yang berhak melakukannya. 

a. Setiap suami istri berakal, baligh dan merdeka. 

b. Setiap orang yang berakad harus memiliki sifat syar’i : asli, 

wakil atau wali dari salah satu kedua mempelai. 

4. Syarat-syarat Luzum (keharusan) 

a. Orang yang mengawinkan orang yang tidak memiliki 

kemampuan adalah orang yang dikenal dapat memilihkan 

pasangan yang baik, seperti keluarga atau kerabat dekat. 

b. Sang suami harus setara dengan istri. 

c. Mas kawin harus sebesar mas kawin yang sepatutnya atau 

semestinya. 

d. Tidak ada penipuan mengenai kemampuan sang suami. 

e. Calon suami harus bebas dari sifat-sifat buruk yang 

menyebabkan diperbolehkannya tuntutan perpisahan 

(perceraian). 
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B. Tinjauan Tentang Anak  

B.1. Pengertian Anak Luar Kawin 

Dalam kompilasi Hukum Islam selain dijelaskan tentang anak sah 

(anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah), sebagaimana 

yang dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99 yang berbunyi 

bahwa anak yang sah adalah : 

 
1. Anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah. 

2. Hasil pembuahan suami-istri yang diluar rahim dan dilahirkan oleh istri 

tersebut. Juga dikenal anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, seperti 

yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 100 bahwa anak 

yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan 

ibunya dan keluarga ibunya.14 

Imam Syafi’I dan Imam Malik berpendapat jika seorang laki-laki 

mengawini seorang perempuan yang pernah dikumpuli atau sudah, dalam 

waktu 6 bulan kemudian wanita tersebut melahirkan anak setelah 6 bulan 

dari perkawinannya bukan dari masa berkumpulnya, maka anak yang lahir 

itu tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkan 

mengandung. Adapun Imam Hanafi berpendapat bahwa wanita yang 

melahirkan itu tetap dianggap berada dalam ranjang suaminya. Karena itu, 

anak yang dilahirkan dapat dipertalikan nasabnya kepada ayah pezinanya 

sebagai anak sah.15 Pendekatan istilah “anak zina” sebagai “anak yang lahir 

di luar perkawinan yang sah”, berbeda dengan pengertian anak zina yang 

dikenal dalam hukum perdata, sebab dalam hukum perdata, istilah anak 

 
14 Wahyu Widiana, Ma, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam 

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departememn RI, Kompilasi 
Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta : 2001), H. 51. 

15 Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 

159- 160. 
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zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan dua orang, laki-laki dan 

perempuan yang bukan suami istri, dimana salah seorang atau kedua-

duanya terikat satu perkawinan dengan orang lain. Oleh sebab itu, anak luar 

kawin yang dimaksud dalam hukum perdata adalah anak yang dibenihkan 

dan dilahirkan di luar perkawinan dan istilah lain yang tidak diartikan 

sebagai anak zina.16  

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang 

perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-

laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak 

mempunyai kedudukan yang sempurna di mata hukum seperti anak sah 

pada umumnya. Dengan kata lain, anak tidak sah adalah anak yang 

dilahirkan di dalam atau sebagai akibat suatu perkawinan yang sah.17  

 
Semakna dengan ketentuan tersebut Kompilasi Hukum Islam, 

Pasal 186 menyatakan: anak yang lahir di luar perkawinan hanya 

mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari 

pihak ibunya. 
 

Berdasarkan defenisi dan pendekatan makna “anak zina” di atas, 

maka yang dimaksudkan dengan “anak zina” dalam pembahasan ini 

adalah anak yang janin/pembuahannya merupakan akibat dari perbuatan 

zina, ataupun anak yang dilahirkan diluar perkawinan, sebagai akibat dari 

perbuatan zina. 
 

Perbedaan anak zina dengan anak luar kawin menurut Hukum 

Perdata adalah : 

 
16 R. soetojo Prawirohamidjojo, hukum Waris Kodifikasi, (Airlangga University Press, 

Surabaya, 2000), h. 16. 
17 4D.Y. Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, cetakan I, 

(Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2012), h. 46. 
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1. Apabila orang tua anak tersebut salah satu atau keduanya masih terikat 

dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual 

dan melahirkan anak, maka anak tersebut adalah anak zina. 

2. Apabila orang tua anak tersebut tidak terikat perkawinan lain 

(jejaka,perawan,duda,janda) mereka melakukan hubungan seksual dan 

melahirkan anak, maka anak tersebut adalah anak luar kawin. 

Dengan demikian sejalan dengan Undang-Undang Republik 

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

yang rumusannya sama dengan Kompilasi Hukum Islam, pasal 100 

bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan 

nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. 

Yang termasuk anak yang lahir di luar perkawinan adalah : 

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan 

perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya. 

2. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat korban 

perkosaan oleh satu orang pria atau lebih. 

3. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang di li’an (diingkari) oleh 

suaminya. 

4. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah 

orang (salah sangka) disangka suaminya ternyata bukan. 

5. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat 

pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung 

atau sepersusuan. 
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B.2. Macam-Macam Anak 

Anak adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita baik anak sah 

maupun anak diluar perkawinan, hasil hubungannya dengan seorang laki-laki 

baik itu sebagai suaminya atau tidak.18  

Hasanyn Muhammad Makluf membuat terminolgi anak zina sebagai 

anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan suami istri yang tidak sah. 

Hubungan suami istri yang tidak sah sebagaimana dimaksud adalah hubungan 

badan (senggama/wathi’) antara dua orang yang tidak terikat tali pernikahan 

memenuhi unsur rukun dan syarat nikah yang telah ditentukan.19 
 

KUHPerdata membedakan antara anak sah dan anak tidak sah atau 

anak luar kawin. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai 

akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak yang tidak sah atau anak luar 

kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah antara kedua 

orang tuanya. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 42 bahwa anak yang sah 

adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. 

Namun demikian, dalam pasal ini tidak disebutkan adanya suatu tenggang 

waktu untuk menentukan sah atau tidaknya seorang anak. Adapun seorang 

anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah mempunyai kedudukan 

yang jelas terhadap hak-haknya termasuk mewarisnya.20 
 

 
18 Budiono Rahmat, Pembaharuan hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 1999), h. 32. 
19 Abd. Aziz Dahlan. Ensiklopedia Hukum Islam, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, (Jakarta, 

1999), h. 40. 
20 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, 

Hukum Adat dan Hukum Agama, (Erlangga, Jakarta, 2003), h. 133. 
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Apabila perzinaan itu benar terjadi maka akan menghasilkan apa yang 

dinamakan anak hasil zina, dan dalam islam dinamakan anak hasil mula’anah. 

Dan sudah barang tentu ditolak oleh ayahnya, karena dianggap bukan anak 

dari darah dagingnya. Dengan gelaran anak zina saja sudah cukup membuat 

sedih anak tersebut, apalagi kemudian muncul masalah lainnya seperti nasab, 

pewarisan, perwalian dan masalah-masalah sosial lainnya yang tidak mungkin 

lepas darinya.21 
 

Di dalam hukum adat terdapat bermacam-macam anak,yaitu anak sah, 

anak kandung, anak angkat, anak tiri dan anak yang lahir diluar perkawinan. 

Oleh karena pengertian yang berbeda-beda itu, maka sebaiknya diuraikan 

sesuai dengan hasil klasifikasi, yaitu22 : 

 
1. Anak sah 

 
Ialah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang menurut hukum 

masing-masing agama dan kepercayaannya. 

2. Anak kandung 
 

Ialah anak yang dilahirkan dari kandungan ibu dan ayah biologisnya. 

3. Anak angkat 
 

Ialah seorang anak yang bukan keturunan dari suami istri, namun ia 

diambil, dipelihara dan diperlakukan seperti halnya anak 

keturunannya sendiri, sehingga antara anak yang diangkat dan orang 

yang mengangkat anak timbul suatu hubungan kekeluargaan yang 

sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandung sendiri. 

 
21 Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Th. 1993). h. 193. 
22 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999), h. 

80. 
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4. Anak tiri 
 

Ialah anak kandung istri janda atau dari suami duda yang mengikuti 

tali perkawinan. 

5. Anak yang lahir di luar perkawinan 

Ialah anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak mempunyai 

suami atau anak yang mempunyai bapak dan ibu yang tidak terikat 

dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. 
 

Tentang anak diluar kawin itu ada 2 jenis, yaitu : 
 

a. Anak yang lahir dari ayah dan ibu antara orang-orang mana 

tidak terdapat larangan untuk kawin. 

b. Anak yang lahir dari ayah dan ibu yang dilarang untuk kawin 

karena sebab-sebab yang ditentukan oleh undang-undang atau 

jika sah satu dari ayah ibu di dalam perkawinan dengan orang 

lain.  

B.3. Undang-Undang Tentang Hak Anak  
 

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan anak, dalam hal ini 

anak luar kawin. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

dalam pasal 34 menyatakan bahwa Negara memberikan perlindungan 

kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Ketentuan Undang-Undang 

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut di atas ditegaskan 

pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pengertian 

kesejahteraan anak dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak tersebut di 

atas adalah anak yang dapat dijamin pertumbuhan dan perkembangannya 

dengan wajar baik secara rahasia, jasmani maupun sosial.23 
 

 
23 Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, (Jakarta: 

1990).h. 1 
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Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979, 

pasal 2 merumuskan hak-hak anak sebagai berikut: 
 

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan asuhan dan bimbingan 

berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam 

asuhan khususnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.  

2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan 

kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk 

menjadi warga Negara yang baik dan berguna. 

3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam 

kandungan maupun sesudah dilahirkan. 

4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat 

membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan 

dengan wajar. 

C. Hak Waris Anak 

C.1. Pengertian Waris  

Mawaris adalah ilmu yang membicrakan tentang cara-cara pembagian 

harta waris. Ilmu mawaris disebut juga ilmu faraid. Harta waris ialah harta 

peninggalan orang mati. Di dalam islam, harta waris disebut juga tirkah yang 

berarti peninggalan atau harta yang ditinggal mati oleh pemiliknya.  

Secara etimologis Mawaris adalah bentuk jamak dari kata miras, yang 

merupakan mashdar (infinitif) dari kata: warasa–yarisu–irsan-mirasan. 

Maknanya menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang 

kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain.24 

 
24 Muhibin, muhammad, dkk. 2009. Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Sinar Grafika 

Offset.hlm.45 
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Sedangkan maknanya menurut istilah yang dikenal para ulama ialah, 

berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli 

warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), 

tanah, atau apa saja yang berupa hakmilik yang legal secara syar’i. Jadi yang 

dimaksudkan dengan mawaris dalam hukum Islam adalah pemindahan hak 

milik dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih 

hidup sesuai dengan ketentuan dalam al-Quran danal-Hadis. 

Adapun dalam hukum waris Islam adalah penggunaan hak manusia 

akan harta peninggalan orang yang meninggal kepada ahli waris karena 

adanya sebab-sebab dan telah terpenuhinya syarat rukunnya, tidak tergolong 

terhalang atau menjadi penghalang warits. 

Secara ringkas keempat hal tersebut dijelaskan oleh Dr. Musthafa Al-

Khin sebagai berikut: 

Pertama, nasab atau kekerabatan. 

Orang yang bisa mendapatkan warisan dengan sebab nasab atau 

kekerabatan adalah kedua orang tua dan orang-orang yang merupakan 

turunan keduanya seperti saudara laki-laki atau perempuan serta anak-anak 

dari para saudara tersebut baik sekandung maupun seayah. 

Termasuk juga anak-anak dan orang-orang turunannya, seperti 

anak-anak laki-laki dan perempuan serta anak dari anak laki-laki (cucu 

dari anak laki-laki) baik laki-laki maupun perempuan. 

Kedua, pernikahan yang terjadi dengan akad yang sah.  
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Meskipun belum terjadi persetubuhan di antara pasangan suami 

istri namun dengan adanya ikatan perkawinan yang sah maka keduanya 

bisa saling mewarisi satu sama lain. Bila suami meninggal istri bisa 

mewarisi harta yang ditinggalkannya, dan bila istri yang meninggal maka 

suami bisa mewarisi harta peninggalannya. 

Termasuk bisa saling mewarisi karena hubungan pernikahan adalah 

bila pasangan suami istri bercerai dengan talak raj’i kemudian salah 

satunya meninggal dunia maka pasangannya bisa mewarisi selama masih 

dalam masa idah talak raj’i tersebut (lihat Dr. Musthafa Al-Khin, al-Fiqhul 

Manhaji, Damaskus: Darul Qalam, 2013, jil. II, hal. 276). 

Sedangkan pasangan suami istri yang menikah dengan pernikahan 

yang fasid (rusak), seperti pernikahan tanpa adanya wali atau dua orang 

saksi, keduanya tidak bisa saling mewarisi. Demikian pula pasangan suami 

istri yang menikah dengan nikah mut’ah. 

Ketiga,  memerdekakan budak. 

Seorang tuan yang memerdekakan budaknya bila kelak sang budak 

meninggal dunia maka sang tuan bisa nemerima warisan dari harta yang 

ditinggal oleh sang budak yang telah dimerdekakan tersebut. Namun 

sebaliknya, seorang budak yang telah dimerdekakan tidak bisa menerima 

warisan dari tuan yang telah memerdekakaknnya. 

Keempat, Islam. 

Seorang muslim yang meninggal dunia namun tak memiliki ahli 

waris yang memiliki sebab-sebab di atas untuk bisa mewarisinya maka 
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harta tinggalannya diserahkan kepada baitul maal untuk dikelola untuk 

kemaslahatan umat Islam. 

C.2. Pengertian Waris Anak Luar Kawin 

Dalam hukum Indonesia, para pakar hukum Islam Indonesia juga 

telah memberikan kontribusi yang cukup besar melalui pendapat-pendapat 

yang disuguhkan terhadap status waris anak luar nikah. Diantara pendapat 

yang dapat dikemukakan yaitu menurut Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 

bahwa apabila seseorang telah terang hubungan darahnya dengan ibu 

bapaknya, maka dia mewarisi ibu bapaknya dan ibu bapaknya mewarisinya 

selama tidak ada satu penghalang pusaka dan selama syarat-syarat pusaka 

telah cukup sempurna. Dalam kasus anak zina (di luar nikah), maka anak 

tersebut hanya memiliki hubungan darah dengan ibu dan keluarga ibunya dan 

tidak diakui hubungan darah dengan ayah serta keluarga ayahnya. Oleh 

karenanya, anak zina baik laki-laki maupun perempuan tidak diakui 

hubungan nasab dengan ayahnya sehingga tidak ada hubungan saling 

mewarisi diantara mereka.25  

Selanjutnya Amiur Nuruddin menuturkan bahwa anak zina adalah 

anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah, sehingga 

perbedaannya dengan anak yang sah adalah pada akibat hukum yang 

diperolehnya.26 Menurutnya, anak yang sah adalah anak yang lahir oleh sebab 

dan di dalam perkawinan yang sah. Adapun akibat hukum yang ada pada 

 
25 Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqh Mawaris, cet. 3, (Semarang: PT Pustaka Rizki 

Putra, 2001), hlm. 263 
26 Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi 

Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, cet. 3, 

(Jakarta:Kencana, 2006), hlm. 277 
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anak zina adalah tidak adanya hubungan saling mewarisi dengan ayah dan 

keluarga ayahnya. 

Jika pendapat dari pakar hukum Indonesia di atas dikaitkan dengan 

aturan hokum dalam hal ini yaitu peraturan peundang-undangan yang ada di 

Indonesia agaknya dapat dikatakan sejalan dan mempunyai kesamaan, hal ini 

mungkin disebabkan karena aturan perundang-undangan yang ada juga 

merujuk pada pendapat ulama-ulama terdahulu. Dalam buku I Kompilasi 

Hukum Islam, tepatnya pada Pasal 100 disebutkan bahwa; 

“anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab 

dengan ibunya dan keluarga ibunya”. 

Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan dalam buku II KHI, tepatnya 

pada Pasal 171 huruf c dinyatakan bahwa: 

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai 

hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam 

dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris,” 

Dari bunyi pasal di atas dapat dipahami bahwa pada pasal 100 

menyatakan tentang kedudukan nasab anak luar nikah, sedangkan pada pasal 

171 menyatakan tentang kedudukan ahli waris yang menurut hukum 

mendapatkan hak warisan. oleh karena anak luar nikah tidak memiliki 

hubungan nasab dengan ayahnya, maka anak tersebut tidak tergolong dalam 

ahli waris. Walaupun demikian, ketentuan ini di Indonesia agaknya tidak 

berlaku lagi, karena Mahkamah Konstitusi telah memutus perkara uji materil 

(yudisial review) yang dimohonkan oleh Macicha terhadap hak waris anaknya 
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Muhammad Iqbal dari perkawinan sirri dengan Murdiono. Dalam putusannya 

secara umum dapat dipahami bahwa anak di luar nikah disamping 

mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya juga 

mempunyai hubungan nasab dengan ayah dan keluarga ayahnya yang dapat 

dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, sehingga hubungan saling waris 

mewarisipun berlaku terhadap anak dengan kedua orang tuanya.27  

 

 
27 Taufiqurrahman Syahuri, Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra 

Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2013), hlm. 192 


